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1 Samenvatting 

ILVO, het instituut voor Landbouw-, Visserij en voedingsonderzoek, is de bouw van een nieuwe 

proefaccommodatie voor pluimveeonderzoek aan het plannen. ILVO wenst deze stal klimaat- en 

operationeel energieneutraal uit te voeren als “proof of concept”. De stal zal gepresenteerd worden 

als demostal voor de landbouwsector en als voorbeeld voor de Vlaamse Overheid als “niet 

conventioneel” klimaatneutraal gebouw. Deze stal dient exclusief voor het huisvesten van vleeskippen. 

ILVO wil dit project realiseren enerzijds om te voldoen aan de klimaatdoelstellingen van de Vlaamse 

Overheid (reductie CO2 emissies en energieverbruik), maar anderzijds ook als voorbeeld om 

landbouwers te inspireren. Het belang van deze inspiratie is groot gezien de groeiende 

pluimveevleesproductie. De pluimveehouderij is bovendien zelf vragende partij naar innovatief 

onderzoek gezien de sector in toenemende mate geconfronteerd wordt met steeds strengere eisen 

omtrent milieu en maatschappelijke acceptatie. 

Specifiek aan het houden van vleeskippen is de kortstondige cyclus en de grote variatie in temperatuur 

en ventilatie die gepaard gaan met de levenscyclus van een vleeskip: een verschil van meer dan 10 

graden over een cyclus die gerekend wordt in weken. Bovendien moet het binnenklimaat altijd kunnen 

gegarandeerd worden, of het nu buiten vriest of hoogzomer is, en dit met voldoende aanvoer van 

verse lucht. 

Klimaatneutraliteit wordt in context van dit project als volgt gedefinieerd: 

• Tegen 2045 géén CO2-emissies ten gevolge van energieproductie voor de stalklimatisatie. 

• Maximale beperking van andere emissies (NOx, fijn stof,…). 

Energieneutraliteit wordt in context van dit project als volgt gedefinieerd: 

Energieconsumptie (i.e. in kWh) voor stalklimatisatie die over de periode van één jaar netto negatief 

of minimaal gelijk is aan nul. 

Naast energieneutraliteit wordt ook energieflexibiliteit beoogd, met name: 

• Maximale afstemming van energie-vraag en -aanbod binnen het stal-ecosysteem 

• Maximale beperking van belastingspieken van het elektriciteitsnet (i.e. kortstondige periodes 

van groot gevraagd vermogen of omgekeerd, een grote overproductie) 

Dit voortraject focust op onderstaande elementen: 

1. Het identificeren van de verschillende klimatisatie- & energietechnieken en het 

overkoepelende beheersysteem om een operationeel klimaat- en energie neutrale 

pluimveestal mogelijk te maken. Zie ook Sectie 4, State of the Art. 

2. Het oplijsten van use cases die enerzijds de beoogde klimaat- en energieneutraliteit 

specifiëren en anderzijds de randvoorwaarden en beperkingen waaraan de totaaloplossing 

dient te voldoen, vb. op vlak van begrijpbaarheid en gebruiksgemak voor de Kippenhouder of 

op vlak van flexibiliteit naar sturing, configuratie en onderzoeksmogelijkheden voor de ILVO-

onderzoeker. Zie ook Sectie 3, Analyse van de gebruikersnoden 
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3. Het inschatten van de waarde van bovengenoemde use cases voor de verschillende 

gebruikersgroepen, en daarmee dus het inschatten van het innovatiepotentieel voor de 

gebruiker. 

4. Het inschatten van het technologisch & implementatierisico van bovengenoemde use cases. 

Dit met als specifieke toepassing de nieuwe pluimvee proefstal  van ILVO. 

Addestino treedt op als externe begeleider van dit voortraject, waarbij de marktconsultatie in twee 

iteraties werd uitgevoerd: 

• In de eerste iteratie werd de focus gelegd op de randvoorwaarden en beperkingen (zie ook 

hierboven) waarbinnen klimaat- en energieneutraliteit bekomen dient te worden en de 

integratie van de stalklimatisatie- en de benodigde -energietechnieken. 

• In een tweede iteratie werd een meer uitgebreide set use cases opgesteld en gescoord, waarbij 

de nadruk werd gelegd op de energietechnieken. 

De resultaten van dit voortraject leiden tot onderstaande inzichten: 

• Het garanderen van een optimaal stalklimaat voor vleeskippen is complex en vergt technieken 

die ongeacht het seizoen een brede range in temperatuur als luchtvochtigheid kunnen 

garanderen. Dit complexe vraagstuk werd echter reeds opgelost door verschillende spelers in 

de industrie. 

• Het gebruik van hernieuwbare energie-, met uitzondering van zonnepanelen, en 

energierecuperatie-technieken in de (pluim-) veeteelt staat nog in de startblokken. 

Verschillende spelers hebben oplossingen in hun gamma, zoals warmtewisselaars, 

warmteopslag of batterijen met slimme sturing, maar worden hier in de praktijk nog niet 

standaard geïmplementeerd. 

• Het combineren van verschillende energietechnieken om klimaat- en energie neutraliteit zoals 

hierboven gedefinieerd te bekomen, rekening houdende met de vereisten met betrekking tot 

de klimatisatie van een pluimveestal, is volledig nieuw. 

• Ook dit vraagstuk is volgens de experts uit de industrie oplosbaar mits het combineren en op 

elkaar afstemmen van verschillende klimatisatie- en energietechnieken. Hierbij dient rekening 

gehouden te worden met onderstaande elementen: 

o Het integreren van de verschillende technieken en het implementeren van het 

overkoepelende beheersysteem dient stap voor stap te gebeuren, waarbij de lessons 

learned uit het proefdraaien tijdens een vorige iteratie meegenomen dienen te 

worden in een volgende versie van het systeem 

o Bij de keuze (en de plaatsing/locatie in de stal) van de technieken dient de “vijandige” 

omgeving (vnl. stof en ammoniak) in acht genomen te worden, gezien de negatieve 

impact op enerzijds de nauwkeurigheid van metingen en bijgevolg sturing van de 

klimaatparameters en anderzijds de levensduur van de apparatuur. 

o Er dient steeds een afweging gemaakt te worden tussen flexibiliteit voor de gebruiker 

enerzijds (zelf instellen van parameters) en de optimale en bijgevolg maximaal 

klimaat- en energie neutrale geautomatiseerde werking van het systeem anderzijds. 

Mogelijkheden tot ingrijpen door de gebruiker kunnen voorzien worden, maar dit zal 

in bepaalde gevallen (afhankelijk van de uiteindelijke geïnstalleerde oplossing) 

gepaard gaan met een negatieve impact op de klimaat- en energieneutraliteit. 
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Gegeven bovenstaande wordt geadviseerd om een implementatie in verschillende fases te voorzien, 

waarbij het systeem stap voor stap wordt gebouwd en op het einde van elke fase uitvoerig getest 

wordt of enerzijds aan de vereisten m.b.t. het stalklimaat voldaan kan worden en anderzijds of de 

beoogde klimaat- en energie neutraliteit kan bekomen worden. Een mogelijke fasering kan hierbij 

bijvoorbeeld zijn: 

1. Fase I: Focus op het ontwerp van de stal, waarbij in 3 iteraties naar een via simulaties 

gevalideerd ontwerp wordt gewerkt. 

2. Fase II: Focus het bouwen van de technische installaties, waarbij de technieken en het 

beheersysteem in 3 stappen van een beperkte implementatie (vb. één compartiment) worden 

uitgebreid naar de volledige stal. 

3. Fase III: Focus op het configureren en fine-tunen van het beheersysteem om monitoring en 

manueel ingrijpen door de gebruiker te implementeren, terug in 3 iteraties. 

De uiteindelijke fasering zal afhangen van o.a. technische beperkingen van de verschillende systemen 

en dient bijgevolg in samenspraak met de leveranciers vooropgesteld te worden. 

Aangezien verschillende specialiteiten samenkomen in dit project, waaronder stalklimatisatie, 

(hernieuwbare) energietechnieken & het overkoepelende beheersysteem, en de state of the art-

analyse heeft aangetoond dat expertise in deze domeinen verspreid zit bij verschillende spelers, is 

samenwerking tussen verschillende partijen een absolute must voor een succesvolle implementatie. 
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2 Context en objectieven 

2.1 De projectinitiatoren 

2.1.1 ILVO 

Het Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek (ILVO) verricht multidisciplinair, 

baanbrekend en onafhankelijk onderzoek gericht op duurzame landbouw en visserij in economisch, 

ecologisch en maatschappelijk perspectief. Gebaseerd op dit onderzoek, bouwt ILVO fundamentele en 

toegepaste kennis op die nodig is voor de verbetering van producten en productiemethoden, voor de 

bewaking van de kwaliteit en de veiligheid van de eindproducten en voor de verbetering van 

beleidsinstrumenten als basis van sectorontwikkeling en agrarisch plattelandsbeleid. 

2.1.2 Programma Innovatieve Overheidsopdrachten  

Het Programma Innovatieve Overheidsopdrachten (PIO) van het Departement Economie, Wetenschap 

en Innovatie (EWI) heeft als doel de omvangrijke koopkracht van de Vlaamse overheid (en de bredere 

publieke sector in Vlaanderen) meer strategisch in te zetten voor innovatie. Hiertoe wil het PIO 

overheidsorganisaties in Vlaanderen stimuleren en helpen om een deel van hun aankoopmiddelen te 

besteden aan innovatieve overheidsopdrachten, d.w.z. het (laten) ontwikkelen en/of aankopen van 

innovatieve producten en diensten waarmee ze hun eigen werking en publieke dienstverlening kunnen 

optimaliseren en beter kunnen inspelen op de vele maatschappelijke uitdagingen waarvoor ze staan. 

Op die manier wil het PIO bijdragen tot een performantere overheid, competitievere ondernemingen 

en oplossingen voor uitdagingen van maatschappelijk belang (gezondheid, milieu en energie, 

veiligheid, …). 

2.2 Het voortraject: “Klimaat- & energie neutrale pluimveestal” 

2.2.1 Context  

ILVO, het instituut voor Landbouw-, Visserij en voedingsonderzoek, is de bouw van een nieuwe 

proefaccommodatie voor pluimveeonderzoek aan het plannen. ILVO wenst deze stal klimaat- en 

operationeel energieneutraal uit te voeren als “proof of concept”. De stal zal gepresenteerd worden 

als demostal voor de landbouwsector en als voorbeeld voor de Vlaamse Overheid.  

ILVO wil dit project realiseren enerzijds om te voldoen aan de klimaatdoelstellingen van de Vlaamse 

Overheid, maar anderzijds ook als voorbeeld om landbouwers te inspireren. Het belang van deze 

inspiratie is groot gezien de groeiende pluimveevleesproductie. De pluimveehouderij is bovendien zelf 

vragende partij naar innovatief onderzoek gezien de sector in toenemende mate geconfronteerd 

wordt met steeds strengere eisen omtrent milieu en maatschappelijke acceptatie. 

ILVO is reeds gestart met het uitwerken van de klimatisatie, in samenwerking met een studiebureau, 

maar ondervinden moeilijkheden bij het combineren van staltechnieken met duurzame technieken. 

Om toch gefundeerde keuzes te maken zodat het beoogde resultaat zal bekomen worden, is de focus 

van dit PIO project om meer inzicht en kennis te krijgen in het combineren van klimaat- & energie 

neutrale technieken binnen een stalklimaat voor pluimvee. 

Er zijn specifieke voorwaarden aan de proefstal die ILVO bouwt die waarschijnlijk niet van toepassing 

zijn voor de algemene pluimveehouder, zoals de opdeling in verschillende afdelingen en 
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compartimenten. Er wordt verondersteld dat deze de algemene toepasbaarheid van de technieken in 

een reguliere stal niet in de weg zullen staan. 

De reeds gemaakte ontwerpkeuzes, evenals algemene gegevens met betrekking tot het benodigde 

klimaat voor vleeskippen, werden door het ILVO samengevat in onderstaande one pager. 

 

Figuur 1 - ILVO one pager - klimaat- en energieneutrale pluimveestal 

Hierbij dient opgemerkt te worden dat feedback uit de marktconsultatie met betrekking tot reeds 

gemaakte ontwerpkeuzes, vb. indien deze de integratie van bepaalde innovaties in de weg zouden 

staan, meegenomen zal worden in het uiteindelijke bestek. 

3 Analyse van de gebruikersnoden 

3.1 Gevolgde proces  

Om een beeld te krijgen van de functionele vereisten van een klimaat- en energie neutrale 

vleeskippenstal, werd samen met de eindgebruikers een niet-exhaustieve lijst van ‘use cases’ 

opgesteld. Vanuit de projectcoördinatoren werden de relevante stakeholders opgelijst. Deze 

stakeholders zijn onder andere ILVO-medewerkers, het proefbedrijf pluimveehouderij en de 

professionele pluimveehouders.  

Deze use cases specifiëren enerzijds de beoogde klimaat- en energieneutraliteit en beschrijven 

anderzijds de randvoorwaarden en beperkingen waaraan de totaaloplossing dient te voldoen vanuit 

het perspectief van de gebruiker. 

De toegevoegde waarde voor de gebruiker van elke use case wordt toegekend door middel van een 

planning poker techniek, waarbij elke use case een score krijgt die de toegevoegde waarde van de use 
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case aangeeft. De laagste waarde in de schaalverdeling is een 0 en betekent “houdt geen meerwaarde 

in”. Een waarde 20 en hoger dient dan weer geïnterpreteerd te worden als “houdt zeer veel 

meerwaarde in binnen dit traject”.  Een waarde van 100 geeft aan dat de use case absoluut vervuld 

moet zijn binnen dit project, er is een negatieve impact indien aan deze use case niet voldaan is. 

 

Figuur 2 - Planning poker scoring toegevoegde waarde voor gebruiker 

Deze waardes werden tijdens workshops met enerzijds vertegenwoordigers van de gebruikersgroep 

Kippenhouders en anderzijds door vertegenwoordigers van de gebruikersgroep ILVO-onderzoekers 

toegekend. 

3.2 Resultaten  

De verschillende use cases kunnen in 5 categorieën gegroepeerd worden: 

1. Klimatisatie: Deze use cases beschrijven waaraan voldaan dient te worden op vlak van het 

stalklimaat en benadrukken het belang van het garanderen van een optimaal klimaat voor alle 

kippen in de stal. 

2. Energietechnieken: Deze use cases omvatten de doelstellingen met betrekking tot klimaat- en 

energie neutraliteit van de stal, waaronder het beperken van uitstoot, het beperken van 

piekbelasting op het net en het gebruik van energierecuperatie en -buffers. 

3. Beheersysteem: Ook met betrekking tot het beheersysteem werden verschillende use cases 

gedefinieerd, onder andere op vlak van gebruiksgemak en begrijpbaarheid, mogelijkheden tot 

manueel ingrijpen en flexibiliteit voor onderzoekers om eigen configuraties en 

sturingsalgoritmes te implementeren 

4. Sensoren en metingen: Verschillende use cases beschrijven de metingen die de gebruikers 

wensen uit te voeren, waaronder het CO2- en ammoniakgehalte en de daartoe vereiste 

sensoren. 

5. Constructie stal: De laatste categorie omvat use cases die de constructie van de stal 

beschrijven, onder andere rond brandveiligheid, (natuurlijk) licht en isolatie. 

De individuele use cases en de gebruikersscoring worden hieronder beschreven en toegelicht. 

Use case 1: “Als ILVO-onderzoeker kan ik het klimaat (temperatuur, CO2, ammoniakgehalte, 

luchtvochtigheid, luchtsnelheid) per stalomgeving waarin de kippen gehuisvest zijn op een scherm 

zien zodat ik makkelijk, via een centraal overzicht, de verschillende parameters van het klimaat in 

detail kan opvolgen én opslaan/extraheren voor verdere analyse & verwerking achteraf.” 

Score van het innovatiepotentieel: 20 

Dit is een vrij algemene use case, over de scope en het inzicht in het binnenklimaat van de stal. 

Belangrijk is het dat dit voor een ILVO-kippenhouder breder gaat dan bv.de definitie van klimaat in een 

kantoor omgeving. 
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Use case 2: “Als Kippenhouder kan ik een 'algemeen aanvoelen'  krijgen over het klimaat van de 

kippen: zodat ik als kippenhouder het verschil kan maken en een business voordeel halen.” 

Score van het innovatiepotentieel: 40 

Deze use case, in contrast met use case 1, vanuit het perspectief van een professionele kippenhouder 

geeft duidelijk het verschil in gewenst detail aan ten opzichte van een onderzoeker. Dit algemene 

aanvoelen is uiterst belangrijk en laat toe goede kwekers zich te onderscheiden van slechte kwekers 

door op basis hiervan de juiste acties te ondernemen 

Use case 3: “Als Kippenhouder kan ik het klimaat aanpassen en corrigeren - in functie van mijn 

“eigen” aanvoelen zodat ik mijn kennis als kippenhouder kan vertalen in een business voordeel” 

Score van het innovatiepotentieel: 100 

Het is kritisch dat de Kippenhouder zelf kan ingrijpen waar hij dit nodig acht. Het beheersysteem mag 

de kweker niet buitensluiten door alles volledig automatisch te regelen. Manuele aanpassingen 

moeten steeds mogelijk zijn. 

Use case 4: “Als Kippenhouder kan ik een systeem gebruiken dat makkelijk (een verlengstuk van 

mezelf) het evenwicht zoekt zodat in alle omstandigheden het juiste klimaat geleverd wordt: wat de 

kip wenst (temperatuur, geen tocht, RV) anderzijds om een goed luchtpatroon in de stal te bekomen 

zodat je geen neervallende lucht hebt waardoor je bv nat strooisel creëert.” 

Score van het innovatiepotentieel: 100 

Buiten de complexiteit van het regelen van het klimaat binnen de stal, en de complexiteit die dit met 

zich meebrengt, doelt deze use case vooral op het bedieningsgemak voor de professionele 

vleeskippenhouder. Voor deze gebruiker mag de complexiteit van het beheersysteem zich niet vertalen 

in een complexe bediening. Het systeem dient na manuele interventie door de kippenhouder 

automatisch voor een nieuw stabiel klimaat te zorgen. 

Use case 7: “Als Kippenhouder kan ik het momentaan energieverbruik opvolgen (gas/elektriciteit) 

per circuit (warmtewisselaar, licht, ventilatie…) er zo weinig mogelijk energieverbruik is: de 

systemen worden aan en uitgezet tussen de cycli – en hebben dus geen continue werking” 

Score van het innovatiepotentieel: 8 

Door het cyclische aspect van het kweken van vleeskippen, een groeiperiode van een 40-tal dagen 

gevolgd door een periode leegstand, is er geen continue werking van de systemen nodig. Een globaal 

zicht op het verbruik is echter voldoende, opvolging per circuit gaat voor de professionele 

kippenhouder al te ver. Prioritair is het kunnen garanderen van een optimaal klimaat. Voor het 

proefbedrijf is deze mogelijkheid echter wel zeer interessant. 

Use case 8: “Als Kippenhouder kan ik het momentaan energieverbruik opvolgen (gas/elektriciteit) 

per circuit (warmtewisselaar, licht, ventilatie…) en deze over verschillende rondes kan 

vergelijken zodat ik zelf kan optimaliseren.” 

Score van het innovatiepotentieel: 40 

Deze use case voegt een historisch aspect toe aan de metingen maar ook dat de historiek kan 

meegenomen worden in de optimalisatie. [van klimaat, opbrengst, kost…]. Het globaal (zie use case 7) 

opvolgen en vergelijken van het energieverbruik over verschillende rondes is uiterst belangrijk, zodat 

de Kippenhouder kan ingrijpen indien nodig om zijn rendement/opbrengsten veilig te stellen. 
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Use case 9: “Als ILVO-onderzoeker kan ik verschillende manieren om een andere luchtsamenstelling 

te bekomen testen & analyseren (vb. constructie van het behandelsysteem veranderen, instellingen 

aanpassen,…) zodat ik innovatieve technieken kan onderzoeken: in hoeverre de lucht gereinigd 

wordt, kosten baten: e.g. energierecuperatie, arbeidsbehoefte, waterverbruik 

Opmerking: een luchtwasser is maar een van de mogelijke technieken “ 

Score van het innovatiepotentieel: 100 

Deze onderzoekers use case geeft duidelijk aan hoeveel flexibiliteit een onderzoeker wenst in het 

onderzoeken van deze technologieën: in hoeverre de lucht gereinigd wordt, kosten baten: e.g. 

energierecuperatie, arbeidsbehoefte, waterverbruik. 

Use case 10: “Als Kippenhouder kan ik een optimale luchtsamenstelling bekomen (op vlak van geur, 

ammoniakgehalte,…) zodat ik aan een aanvaardbare kost/op een rendabele manier 

maatschappelijk verantwoord, in relatie met de omgeving/buurtbewoners, kippen kan kweken, i.e. 

de geurhinder kan beperken.” 

Score van het innovatiepotentieel: 20 

Deze score geeft het hoge innovatie gehalte aan van een rendabel en performant 

luchtbehandelingssysteem. Hoewel het klimaat voor de kippen prioritair is, is dergelijk systeem een 

must-have om de nodige vergunningen te kunnen bekomen. 

Use case 14: “Als Kippenhouder kan ik de "juiste" meettoestellen plaatsen die me verwittigen indien 

bepaalde limieten overschreden worden (of riskeren overschreden te worden) zodat ik het natte 

vingerwerk (vb. rond CO2 gehalte of luchtvochtigheid) kan vermijden en de risico's kan uitsluiten. 

(opgelet voor ILVO gaat dit buiten de normale normen: opzettelijk slechte condities moeten kunnen 

gecreëerd worden, vb. rond klimaat)” 

Score van het innovatiepotentieel: 40 

Deze use case benadrukt de absolute noodzaak om te kunnen kwantificeren en alarmen te kunnen 

genereren op basis van bepaalde parameters. Ook moet hier benadrukt worden dat deze limieten in 

de context van de proefstal buiten de normen van een gewone kippenstal kunnen vallen. 

Use case 16: “Als ILVO-onderzoeker kan ik de klimaat computer's klimaatregeling makkelijk wijzigen 

& eigen algoritmes ontwikkelen (geen black box, wel 'SDK' - Software Development Kit - m.a.w. met 

de mogelijkheid zélf te ontwikkelen & configureren) in het kader van onderzoek de combinatie van 

temperatuur, luchtvochtigheid e.d. en "alle" parameters (inclusief vb. verbruik of nog nieuwe uit te 

vinden) toegankelijk zijn om andere parameters te kunnen regelen.” 

Score van het innovatiepotentieel: 100 

Deze use case voor de onderzoeker geeft duidelijk aan dat er volledige controle nodig is van de 

klimaatregelingsalgoritmes, tot op het niveau dat de onderzoeker deze zelf kan schrijven en laden in 

het systeem. Het systeem moet dan zelf de juiste beslissingen nemen om het vereiste klimaat te 

leveren en de juiste technieken aansturen om dit zo klimaatneutraal mogelijk te doen. Daarnaast is 

het absoluut noodzakelijk om toekomstige uitbreidingen toe te laten, vb. indien op termijn nieuwe 

klimatisatie-, energie- of meetsystemen toegevoegd worden. 
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Use case 17: “Als ILVO-onderzoeker kan ik mijn klimaat op een gebruiksvriendelijke manier regelen 

(cfr. pluimveehouder, in contrast met ontwikkelen eigen algoritmes) met garantie dat de warmte 

altijd (ook 35°C in de winter) kan geleverd” 

Score van het innovatiepotentieel: 20 

Alhoewel deze use case lager gescoord werd dan use case 16, geeft deze duidelijk aan dat het systeem 

moet geschikt zijn om bediend te worden door zeer verschillende gebruikersgroepen, maar dat het 

systeem moet garanderen dat het klimaat gehaald wordt – in alle omstandigheden. En daarbinnen de 

juiste technieken aansturen om dit zo klimaat- en energie neutraal mogelijk te doen. 

Use case 17.1: “Als ILVO-onderzoeker kan ik altijd terug naar een leveranciers 'veilige' instelling (bvb 

na een klimaat experiment - de grenzen opzoeken zonder dat deze overschreden worden) met 

garantie dat de systemen niet beschadigd werden.” 

Score van het innovatiepotentieel: 40 

De hoge score duidt op de noodzaak en het innovatiepotentieel van een zeer flexibel beheersysteem 

dat de nodige ingebouwde veiligheidsmechanismes bevat zodat tijdens experimenten gegarandeerd 

geen schade wordt veroorzaakt aan de gebruikte technieken. 

Use case 19a: “Als Kippenhouder kan ik vroegtijdig hittestress detecteren (e.g. water/voeding 

verhouding) zodat ik kan anticiperen met het klimaatregelsysteem om sterfte te 

minimaliseren/voorkomen” 

Score van het innovatiepotentieel: 20 

Aan de hand van nieuwe technieken hittestress detecteren bij kippen (vb. aan de hand van 

cloacatemperatuur) vóór de Kippenhouder zelf aan de dieren opmerkt dat er een probleem is en het 

klimatisatiesysteem op basis van deze inputs aansturen heeft een hoog innovatiegehalte. Hierbij dient 

opgemerkt te worden dat de Kippenhouder op basis van zijn aanvoelen & kennis nog steeds moet 

kunnen ingrijpen. 

Use case 19b: “Als ILVO-onderzoeker kan ik vroegtijdig hittestress detecteren (e.g. water/voeding 

verhouding) zodat ik kan anticiperen met het klimaatregelsysteem om sterfte te 

minimaliseren/voorkomen” 

Score van het innovatiepotentieel: 20 

Ook vanuit het perspectief van de onderzoeker heeft het detecteren van hittestress een belangrijk 

innovatiegehalte gelet op de relevantie voor vb. onderzoek naar invloeden van een gewijzigd (i.e. 

warmer) klimaat. 

Use case 20: “Als ILVO-onderzoeker kan ik vloerverwarming gebruiken in minstens 1 van de 

compartimenten (maar daarom niet overal in de stal) zodat ik kan deze techniek kan onderzoeken, 

vb. de impact op de strooiselkwaliteit (strooiselkwaliteit wordt enerzijds beïnvloed door gezondheid 

van de dieren maar anderzijds ook door klimaat (luchtstromen, neervallende lucht, RV, …)” 

Score van het innovatiepotentieel: 40 

De mogelijkheid tot onderzoek naar de effecten van het gebruik van vloerverwarming is van groot 

belang voor de onderzoekers en heeft bijgevolg een hoog innovatiepotentieel. 
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Use case 21: “Als Kippenhouder kan ik de onderdruk zo laag mogelijk houden en de ventilatie lucht 

perfect verdelen over de stal zodat ik energie (onderdruk) en luchtkwaliteit (ventilatie) kan 

balanceren” 

Score van het innovatiepotentieel: 40 

Een optimale luchtverdeling, zodat de dieren voldoende verse lucht krijgen, met minimaal 

energieverbruik is belangrijk om het rendement voor de Kippenhouder te garanderen (optimaal 

klimaat voor de dieren met minimale energiekost) en heeft daarnaast ook een positieve invloed op de 

klimaat- & energie neutraliteit van de stal. 

Use case 22: “Als Kippenhouder kan ik rekenen op een voldoende hoge reactiesnelheid & 

nauwkeurigheid van het klimatisatiesysteem, vb. grootte orde van enkele minuten & granulariteit 

van een halve graad zodat het klimaat voor de kippen steeds binnen de optimale grenzen blijft (T°, 

RV,…)” 

Score van het innovatiepotentieel: 20 

Een optimaal klimaat voor de kippen is van uiterst belang (een evidentie), het beheersysteem moet dit 

kunnen garanderen en moet, ook gebruik makende van nieuwe/innovatieve technieken in het kader 

van klimaat- & energie neutraliteit (vb. warmtewisselaars), voldoende snel en nauwkeurig kunnen 

regelen. 

Use case 23: “Als Kippenhouder kan ik bedrijfszekere, betrouwbare, met lage onderhoudskosten 

systemen gebruiken zodat ik een kostenefficiënt systeem heb (i.e. levensduur is afhankelijk van kost)” 

Score van het innovatiepotentieel: 40 

De afschrijvingstermijn bedraagt 15 à 20 jaar. Een slecht werkend systeem kan niet zomaar vervangen 

worden gezien de lage marges. Het is daarom uiterst belangrijk dat ook nieuwe technieken 

betrouwbaar zijn en lage onderhoudskosten hebben. 

Use case 25: “Als ILVO-onderzoeker kan ik rekenen met een mollier-diagram (alle specificaties voor 

lucht) en luchtsnelheid (en andere indices) zodat ik alle parameters kan meenemen in de algoritmes  

Score van het innovatiepotentieel: 40 

Ook deze use case geeft aan tot op welk niveau van detail de onderzoekers willen meten en dit kunnen 

meenemen in hun algoritmes – zie ook use case 16. 

Use case 26: “als Kippenhouder kan ik een begrijpbaar systeem gebruiken(ook dierenverzorgers 

moeten hiermee kunnen werken ) zodat  ik gericht kan sturen - oorzaak en gevolg duidelijk zijn” 

Score van het innovatiepotentieel: 40 

Deze use case moet in contrast gelezen worden tot use case 25: ondanks de mogelijkheid om zeer 

complex en diepgaand te sturen moet er ook een eenvoudig en begrijpbaar systeem uit volgen. Hoe 

begrijpbaarder hoe minder fouten er gemaakt zullen worden; de complexiteit van het systeem moet 

voor de Kippenhouder weggewerkt worden (vb. een knop om weersinvloeden mee te rekenen in de 

klimatisatie vs. het invoeren van een formule om de temperatuurregeling af te laten hangen van de 

windsnelheid”) 

Use case 27: “Als Kippenhouder kan ik zeker zijn dat alle technieken op elkaar 

afgestemd/geïntegreerd zijn zodat ik een optimale energie recuperatie bekom.” 

Score van het innovatiepotentieel: 20 

Deze use case omvat een deel van de essentie van het regelsysteem dat men wenst te bekomen: de 

technieken op elkaar afstemmen zodat het geheel geoptimaliseerd wordt om energie neutraal te zijn. 
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Use case 27.1: “als Kippenhouder kan ik zeker zijn dat alle technieken op elkaar 

afgestemd/geïntegreerd zijn zodat ik economisch kan optimaliseren.” 

Score van het innovatiepotentieel: 40 

De scoring van deze use case toont aan dat economisch kunnen optimaliseren voor een Kippenhouder 

belangrijker is dan maximale energie neutraliteit. 

Use case 30: “Als Kippenhouder kan ik vb. warmteopslag gebruiken zodat ik kostenefficiënt grote 

vermogens kan stockeren op korte cycli.” 

Score van het innovatiepotentieel: 100 

Los van de voorgestelde technologie doelt deze use case op de grote variatie in energienood en 

aanbod: om de nodige temperatuur te krijgen bij kuikens dient heel wat warmte gegenereerd te 

worden, daar waar warmteoverschotten (bijna) volgroeide kippen weggekoeld dienen te worden. 

Deze overschotten opvangen en gebruiken bij opstart van een nieuwe cyclus heeft een grote waarde 

voor Kippenhouders. 

Use case 31: “Als ILVO-onderzoeker kan ik reinigbare en onderhoudsvriendelijke (om de 7 weken 

onderhoud) ruimtes zonder stof gebruiken zodat het in de praktijk werkbaar blijft” 

Score van het innovatiepotentieel: 20 

Een zeer praktische insteek die aangeeft dat de systemen in de praktijk werkbaar moeten blijven en in 

een functionerende bedrijfsomgeving terechtkomen. 

Use case 32: “Als Kippenhouder kan ik een uitgestelde energievraag gebruiken (e.g. thermische 

buffer) zodat ik op opportune momenten energie kan vragen (e.g. pricing/beschikbaarheid)” 

Score van het innovatiepotentieel: 100 

Los van de voorgestelde technologie doelt deze use case (net zoals use case 30) op de grote variatie in 

energienood en aanbod. Dit heeft een zeer groot innovatiepotentieel voor de gebruiker. 

Use case 33: “Als Kippenhouder kan ik op bedrijfsniveau mest verbranden (binnen de wettelijke 

voorschriften) zodat ik de energie in de mest kan gebruiken.” 

Score van het innovatiepotentieel: 8 

Dit zou een kostenbesparing kunnen betekenen, door opgeslagen mest uit een vorige toom te 

verbranden om warmte op te wekken. Dit zorgt echter voor andere zorgen o.w.v. sanitaire redenen 

waardoor dit lager gescoord wordt dan vb. het gebruik van een thermische buffer. 

Use case 34: “Als Kippenhouder kan ik op bedrijfsniveau biogas recupereren zodat ik de energie in 

de mest kan gebruiken” 

Score van het innovatiepotentieel: 8 

Net zoals use case 33 zou dit een besparing kunnen betekenen (via ander principe), maar dezelfde 

bezorgdheden gelden nog steeds. Hierbij dient ook opgemerkt te worden dat o.w.v. de grootte van 

Belgische kippenstallen dit met de huidige systemen niet haalbaar is (te laag mestvolume voor 

verbranding en/of vergisting). 
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Use case 35: “Als Kippenhouder kan ik mijn emissies en stallucht concentraties (stof, ammoniak, 

geur) monitoren *op een snelle manier* zodat ik mijn emissie techniek kan regelen, de systemen niet 

onnodig blijven draaien” 

Score van het innovatiepotentieel: 8 

Het verwijderen van stof, ammoniak & geur bij emissie is belangrijk, de realtime opvolging hiervan 

minder. Metingen bestaan maar duren vaak lang en zijn vrij kostelijk. Dit is momenteel niet prioritair 

voor Kippenhouders. 

Use case 36: “Als ILVO-onderzoeker kan ik natuurlijk daglicht en volledige verduistering instellen 

(lichtschema's moeten ingesteld kunnen worden bij vleeskippen bv 6h donker - 16h licht) zodat ik 

mogelijke wetwijzigingen en vragen uit de markt kan anticiperen” 

Score van het innovatiepotentieel: 40 

Ook het lichtschema maakt deel uit van het binnenklimaat van de stal. Het is belangrijk voor de 

proefstal om “future-proof” te zijn. 

Use case 37: “Als Kippenhouder kan ik een grotere oppervlakte aan daglicht creëren e.g. spiegels in 

kokers in de nok zodat ik op een kleinere manier evenveel daglicht kan creëren - effect op kostprijs 

en makkelijker te verduisteren” 

Score van het innovatiepotentieel: 20 

Use case 38: “Als Kippenhouder kan ik kostenefficiënt energie recupereren uit restwater (cfr. grootte 

installatie en e.g. spoelwater niet altijd beschikbaar) zodat de TCO van mijn stal geoptimaliseerd 

wordt” 

Score van het innovatiepotentieel: 5 

Omwille van de beperkte hoeveelheid restwater bij stallen met vleeskippen wordt de mogelijke 

kostenbesparing vrij laag ingeschat. Het innovatiepotentieel is voor de gebruiker beperkt. 

Use case 39: “Als Kippenhouder kan ik een optimale inrichting bekomen van de stal: oplierbare 

systemen, licht, sensoren, camera's, systeem voor uitkipping zodat de luchtstroom niet negatief 

beïnvloedt wordt, geen hindernis is voor een optimale luchtstroom vormt” 

Score van het innovatiepotentieel: 13 

De systemen die nodig zijn om een klimaatneutrale stal te bekomen, dienen geplaatst te worden in 

een omgeving waar ook andere infrastructuur aanwezig is. Al deze technieken dienen niet alleen qua 

werking samen te werken, maar mogelijks eveneens qua plaatsing. 

Use case 40: “Als Kippenhouder kan ik in de constructie koudebruggen voorkomen: 

isolatiebevestiging (eerder bouwtechnisch bij het ontwerp) - ook over lange tijd: e.g. speling bij 

isolatie panelen zodat de stal duurzaam blijft op lange termijn” 

Score van het innovatiepotentieel: 13 

Dit is een evidentie en is de dag van vandaag ook al zo, voor de gebruiker is dit niets nieuws. 

Use case 41: “Als Kippenhouder kan ik niet brandbare materialen gebruiken, onderbroken isolatie, 

afscheiding technische ruime en stalruimte zodat ik een brandveilige stal kan hebben - de dieren 

vrijwaren van vb. een brand in de technische ruimte” 

Score van het innovatiepotentieel: 3 

Er wordt enkel met brandveiligheid rekening gehouden om aan de wettelijke verplichtingen te 

voldoen. De gebruiker “ligt hier niet wakker van”. 
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Use case 42: “Als Kippenhouder kan ik alle technieken gecentraliseerd hebben zodat ik die kan 

plaatsen in een ruimte die daarvoor geschikt is.” 

Score van het innovatiepotentieel: 13 

Het is voor de Kippenhouder belangrijk een centrale aansturing te hebben, zodat niet overal in de stal 

verspreid bedieningsknoppen & apparaten staan: minder kans op fouten. Daarnaast heeft centralisatie 

van de technieken ook een positieve impact op onderhoud. 

Use case 43: “Als Kippenhouder kan ik bvb gebouw automatisatie gebruiken: i.e. controle systemen 

zodat er geen onnodige dingen blijven draaien zodat ik een kostenefficiënte, bedrijfszekere, 

eenvoudig te bedienen installatie heb” 

Score van het innovatiepotentieel: 13 

Deze use case wijst naar het grote belang van een bedrijfszekere en eenvoudig te bedienen installatie 

voor de professionele kippenhouder, gebouw automatisatie is mogelijks een technologie die daarbij 

kan helpen. Dit is voor de gebruiker een evidentie, maar geen “wow”. 

Use case 44: “Als Kippenhouder kan ik altijd overschakelen naar handmatig sturing (enkele minuten 

te hoge temp in de stal kan ervoor zorgen dat er veel mortaliteit is. We werken hier immers met 

levende dieren die heel gevoelig zijn aan klimaatwijzigingen zodat ik klimaat continuïteit kan 

garanderen - 100% bedrijfszeker” 

Score van het innovatiepotentieel: 100 

De hoge score bij deze use case maakt het hoge risico van een falend automatisatiesysteem duidelijk. 

Om toch controle te kunnen nemen bij zo’n fout moet het ten allen tijde mogelijk zijn om over te gaan 

naar een manuele sturing met als doel de dieren in leven te houden. 

Use case 45: “Als Kippenhouder kan ik calamiteiten opvangen zodat het klimaat optimaal blijft 

(vergelijkbaar met situatie bij volledige werking automatisch regelsysteem)” 

Score van het innovatiepotentieel: 2 

In geval van calamiteiten moet het klimaat “aanvaardbaar” blijven, zodat de dieren niet sterven (i.e. 

systeem in noodmodus). Gedurende deze periode mag het klimaat suboptimaal zijn. Bijgevolg een lage 

gebruikersscore. 

Use case 46: “Als ILVO-onderzoeker kan ik een identiek klimaat bekomen in verschillende 

compartimenten zodat ik proeven over verschillende compartimenten heen kan houden zonder dat 

klimaat een variërende factor is 

Score van het innovatiepotentieel: 100 

Deze use case is specifiek voor de opstelling van ILVO waar er meerdere compartimenten voorzien 

worden. Tussen compartimenten moet de impact van vb. andere voeding getest kunnen worden 

zonder dat een verschillend klimaat de testresultaten beïnvloedt. 

Use case 48: “Als Kippenhouder kan ik zeker zijn van een correcte dimensionering van de technieken 

(die elektriciteit verbruiken) zodat een overdimensionering de TCO van de kippenstal niet onnodig 

doet stijgen en mijn winstgevendheid hierdoor niet negatief geïmpacteerd wordt.” 

Score van het innovatiepotentieel: 40 

Gezien de beperkte marges is het belangrijk voor de Kippenhouder dat zowel de investeringskost als 

de recurrente kosten geoptimaliseerd worden. Het overdimensioneren van technieken (vb. plaatsen 

van enorm aantal zonnepanelen) is dus niet het antwoord om klimaat- & energie neutraliteit te 

bekomen. 
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Use case 49: “Als ILVO-onderzoeker kan ik zeker zijn van een correcte dimensionering van de 

technieken (die elektriciteit verbruiken) zodat piek-belasting op het net zo veel mogelijk vermeden 

wordt (cfr. ook nieuwe capaciteitstarieven die rekening houden met verbruiksprofiel - stabiel vs. 

pieken -ipv enkel totaal verbruik)” 

Score van het innovatiepotentieel: 40 

Voor het ILVO is het een must om piek-belasting op het net te vermijden, de proefstal dient future-

proof te zijn en aan te tonen dat klimaat- en energie neutraliteit gerealiseerd kan worden met de 

nodige energie-flexibiliteit, i.e. zonder grote schommelingen in netbelasting (zowel als consument of 

prosument) 

Use case 50: “Als ILVO-onderzoeker kan ik brede klimaat-ranges (vb. tot 40°C) behalen dankzij een 

voldoende dimensionering van de technieken zodat worst-case scenarios zoals hittestress kunnen 

getest worden, rekening houdende met de buitencondities (vb. geen 40° binnen indien het buiten 

vriest)” 

Score van het innovatiepotentieel: 40 

Vanuit onderzoeksperspectief is het uiterst belangrijk om het klimaat ook buiten de “normale 

operating ranges” te kunnen sturen. 

Use case 51a: “Als Kippenhouder kan ik de lucht maximaal voorconditioneren (temperatuur & 

luchtvochtigheid) zodat het (netto) energieverbruik om het juiste klimaat in de compartimenten 

waar kippen gehouden worden te bekomen/behouden geminimaliseerd wordt” 

Score van het innovatiepotentieel: 40 

Deze use case toont aan dat er een groot innovatiepotentieel zit in voorconditionering voor 

Kippenhouders. 

Use case 51b: “Als ILVO-onderzoeker kan ik de lucht maximaal voorconditioneren (temperatuur & 

luchtvochtigheid) zodat het (netto) energieverbruik om het juiste klimaat in de compartimenten 

waar kippen gehouden worden te bekomen/behouden geminimaliseerd wordt” 

Score van het innovatiepotentieel: 20 

Ook vanuit onderzoeksperspectief is voorconditionering een must-have. 

Use case 52a: “Als Kippenhouder kan ik de nood aan ventilatie maximaal beperken (vb. gestuurd 

adhv realtime CO2, T° & RV monitoring) zodat het (netto) energieverbruik om het juiste klimaat in 

de compartimenten waar kippen gehouden worden te bekomen/behouden geminimaliseerd wordt” 

Score van het innovatiepotentieel: 8 

Vanuit het perspectief van de Kippenhouder overheerst het belang van de TCO op het beperken van 

het energieverbruik. De kost om realtime metingen uit te kunnen voeren dient bijgevolg meegenomen 

te worden. 

Use case 52b: “Als ILVO-onderzoeker kan ik de nood aan ventilatie maximaal beperken (vb. gestuurd 

adhv realtime CO2, T° & RV monitoring) zodat het (netto) energieverbruik om het juiste klimaat in 

de compartimenten waar kippen gehouden worden te bekomen/behouden geminimaliseerd wordt” 

Score van het innovatiepotentieel: 3 

Ook vanuit het ILVO wordt minder waarde gehecht aan realtime sturing van de ventilatie in vergelijking 

met vb. energierecuperatie. 



Klimaat- & energie neutrale pluimveestaal 

15/03/2021 EWI – PIO – 2021 17 
 

Use case 53a: “Als Kippenhouder kan ik zeker zijn van een homogene verdeling van de inlaat-lucht 

(i.e. doordat bepaalde luchtverdelingspatronen gevolgd worden & windinvloeden maximaal beperkt 

worden), gegeven de installatie van de technieken in de stal zodat alle kippen aan een optimaal 

klimaat (binnen de grenzen) blootgesteld worden (vb. geen vallucht) & voldoende verse lucht 

krijgen” 

Score van het innovatiepotentieel: 100 

Het klimaat voor de kippen is absolute top-prioriteit. 

Use case 53b: “Als ILVO-onderzoeker kan ik zeker zijn van een homogene verdeling van de inlaat-

lucht (i.e. doordat bepaalde luchtverdelingspatronen gevolgd worden & windinvloeden maximaal 

beperkt worden), gegeven de installatie van de technieken in de stal zodat het effect van voeders op 

strooisel kan onderzocht worden zonder dat het klimaat (of de instabiliteit hiervan) hierbij een rol 

kan spelen” 

Score van het innovatiepotentieel: 40 

Vanuit onderzoeksperspectief is het een must om een optimaal , stabiel klimaat te kunnen garanderen 

zodat andere elementen onderzocht kunnen worden. 

Use case 54: “Als Kippenhouder kan ik zeker zijn van een homogene verdeling van de inlaat-lucht (i.e. 

doordat bepaalde luchtverdelingspatronen gevolgd worden & windinvloeden maximaal beperkt 

worden), gegeven de installatie van de technieken in de stal zodat condensatie op de vloer & het risico 

op nat strooisel geminimaliseerd wordt.” 

Score van het innovatiepotentieel: 20 

Indien aan use case 53a voldaan wordt, wordt aan deze use case eveneens voldaan tenzij er koeling 

via de vloerplaat gehanteerd wordt. Nat strooisel dient ten allen tijde vermeden worden o.w.v. het 

verhoogde risico op ziektes. 

Use case 55: “Als Kippenhouder kan ik het CO2-gehalte van de lucht in de stal monitoren zodat een 

optimale luchtkwaliteit (binnen de grenzen) in de compartimenten waar kippen worden gehouden 

kan verzekerd worden” 

Score van het innovatiepotentieel: 13 

Het meten van CO2 is een must, maar is van ondergeschikt belang t.o.v. temperatuur en relatieve 

luchtvochtigheid. 

Use case 56: “Als Kippenhouder kan ik het ammoniak-gehalte van de lucht in de stal monitoren zodat 

een optimale luchtkwaliteit (binnen de grenzen) in de compartimenten waar kippen worden 

gehouden kan verzekerd worden” 

Score van het innovatiepotentieel: 13 

Er is nog weinig kennis over ammoniak als indicator van een slecht stalklimaat. Studies tonen aan dat 

concentraties boven de 20ppm resulteren in een verhoogde gevoeligheid voor virusinfecties. Om 

future-proof te zijn dient dit dus meegenomen te worden. 

Use case 57a: “Als Kippenhouder kan ik de energie uit de uitgaande stallucht maximaal recupereren 

het (netto) energieverbruik om het juiste klimaat in de compartimenten waar kippen gehouden 

worden te bekomen/behouden geminimaliseerd wordt.” 

Score van het innovatiepotentieel: 40 

Energierecuperatie is een absolute must-have voor Kippenhouders om hun energieverbruik te 

beperken. 
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Use case 57b: “Als ILVO-onderzoeker kan ik de energie uit de uitgaande stallucht maximaal 

recupereren het (netto) energieverbruik om het juiste klimaat in de compartimenten waar kippen 

gehouden worden te bekomen/behouden geminimaliseerd wordt.” 

Score van het innovatiepotentieel: 40 

Ook vanuit onderzoeksperspectief is energierecuperatie van groot belang. 

Use case 58: “Als ILVO-onderzoeker kan ik indien een luchtwasser gebruikt wordt als AEA rekenen 

op een "back-up" AEA-systeem zodat ik maximale flexibiliteit heb m.b.t. het onderzoeken van de 

uitgaande stallucht en niet beperkt wordt door de wettelijke vereiste dat een luchtwasser, indien 

gebruikt als enige AEA-systeem, continue operationeel moet zijn” 

Score van het innovatiepotentieel: 20 

Use case 59a: “Als Kippenhouder kan ik warmte-/energieoverschotten tijdens een bepaald deel van 

de groeicyclus recupereren en gebruiken tijdens een ander deel van de cyclus waarbij er een nood is 

aan bijkomende warmte-/energie zodat het (netto) energieverbruik om het juiste klimaat in de 

compartimenten waar kippen gehouden worden te bekomen/behouden geminimaliseerd wordt” 

Score van het innovatiepotentieel: 40 

Dit implementeren op zo’n manier dat het werkbaar blijft voor de Kippenhouder (vb. o.w.v. sanitaire 

redenen) heeft een groot innovatiepotentieel. 

Use case 59b: “Als ILVO-onderzoeker kan ik warmte-/energieoverschotten tijdens een bepaald deel 

van de groeicyclus recupereren en gebruiken tijdens een ander deel van de cyclus waarbij er een nood 

is aan bijkomende warmte-/energie zodat het (netto) energieverbruik om het juiste klimaat in de 

compartimenten waar kippen gehouden worden te bekomen/behouden geminimaliseerd wordt 

Score van het innovatiepotentieel: 2 

Vanuit onderzoeksperspectief is deze use case minder prioritair. 

Use case 60: “Als ILVO-onderzoeker kan ik de ingaande stallucht voor de verschillende afdelingen 

gescheiden houden zodat ik voldoe aan de wettelijke verplichtingen wanneer er met kippen van 

verschillende leeftijden in de verschillende afdelingen gewerkt wordt. 

Score van het innovatiepotentieel: 40 

Deze use case is een absolute vereiste om onderzoek met kippen van verschillende leeftijden tegelijk 

in de proefstal mogelijk te maken. 

Use case 61a: “Als Kippenhouder kan ik gebruik maken van voorspellende systemen (e.g. Artificiële 

Intelligentie) om maximaal te anticiperen op toekomstige vraag naar verwarming/koeling, vb. 

a.d.h.v. weersvoorspellingen, bezetting stal & fase in groeicyclus zodat het (netto) energieverbruik 

om het juiste klimaat in de compartimenten waar kippen gehouden worden te bekomen/behouden 

geminimaliseerd wordt, zonder dat hierbij buiten de optimale grenzen voor het klimaat getreden 

wordt 

Score van het innovatiepotentieel: 13 

Het gaan voor-koelen of -verwarmen (cfr. een slimme thermostaat) kan zeker een meerwaarde 

betekenen voor de kippenhouder. Hierbij mag de TCO van de totaaloplossing echter niet uit het oog 

verloren worden. 
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Use case 61b: “Als ILVO-onderzoeker kan ik gebruik maken van voorspellende systemen (e.g. 

Artificiële Intelligentie) om maximaal te anticiperen op toekomstige vraag naar 

verwarming/koeling, vb. a.d.h.v. weersvoorspellingen, bezetting stal & fase in groeicyclus zodat het 

(netto) energieverbruik om het juiste klimaat in de compartimenten waar kippen gehouden worden 

te bekomen/behouden geminimaliseerd wordt, zonder dat hierbij buiten de optimale grenzen voor 

het klimaat getreden wordt 

Score van het innovatiepotentieel: 8 

 

Use case 62a: “Als Kippenhouder kan ik vraag & aanbod van elektriciteit & warmte maximaal op 

elkaar afstemmen zodat elektriciteitsverbruik & piekbelasting van het net maximaal beperkt wordt 

Score van het innovatiepotentieel: 40 

Use case 62b: “Als ILVO-onderzoeker kan ik vraag & aanbod van elektriciteit & warmte maximaal op 

elkaar afstemmen zodat elektriciteitsverbruik & piekbelasting van het net maximaal beperkt wordt 

Score van het innovatiepotentieel: 5 

Use case 63: “Als Kippenhouder kan ik rekenen op voldoende energiebesparingen ten gevolge van de 

geïnstalleerde technieken zodat de TCO van een "ILVO-stal" maximaal even hoog is als deze van een 

"gewone" stal met dezelfde capaciteit: de lagere operationele kosten compenseren de hogere 

investering (Opmerking: alle toevoegingen aan de ILVO-stal die specifiek voor onderzoeksdoeleinden 

dienen buiten beschouwing gelaten) 

Score van het innovatiepotentieel: 20 

Gezien de beperkte marges is kost een zeer belangrijke factor. Het nieuwe stalconcept moet “minstens 

even goed doen” op vlak van TCO dan huidige stallen om werkbaar te zijn voor een professionele 

kippenhouder. Op dit moment wordt het vragen van een meerprijs voor “klimaatneutrale kip” namelijk 

nog niet als optie gezien (cfr. bio, vrije uitloop etc.). 

Use case 64a: “Als Kippenhouder kan ik bijkomende vraag naar energie & warmte (wat niet via 

recuperatie/buffercapaciteit voorzien kan worden) zo klimaatvriendelijk mogelijk opwekken zodat 

de uitstoot van CO2, NOx en fijn stof maximaal beperkt wordt. 

Score van het innovatiepotentieel: 13 

Hierbij ligt de focus op het basissysteem, noodverwarming wordt slechts uitzonderlijk gebruikt. 

Klimaatneutraliteit van het noodsysteem wordt bijgevolg niet als prioritair/relevant beschouwd. 

Use case 64b: “Als ILVO-onderzoeker kan ik bijkomende vraag naar energie & warmte (wat niet via 

recuperatie/buffercapaciteit voorzien kan worden) zo klimaatvriendelijk mogelijk opwekken zodat 

de uitstoot van CO2, NOx en fijn stof maximaal beperkt wordt. 

Score van het innovatiepotentieel: 40 

Deze use case refereert naar een van de twee essentiële doelstellingen van de ILVO proefstal, namelijk 

klimaatneutraliteit. 

Use case 65a: “Als Kippenhouder kan ik maximaal energie-efficiënt koelen zodat het (netto) 

energieverbruik om het juiste klimaat in de compartimenten waar kippen gehouden worden te 

bekomen/behouden geminimaliseerd wordt 

Score van het innovatiepotentieel: 20 

Overtollige warmte “wegkoelen” is noodzakelijk voor dieren aan het einde van de groeicyclus bij hoge 

buitentemperaturen. 
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Use case 65b: “Als ILVO-onderzoeker kan ik maximaal energie-efficiënt koelen zodat het (netto) 

energieverbruik om het juiste klimaat in de compartimenten waar kippen gehouden worden te 

bekomen/behouden geminimaliseerd wordt 

Score van het innovatiepotentieel: 20 

 

Use case 66a: “Als Kippenhouder kan ik het watergebruik voor de klimatisatie (vb. koeling & 

warmterecuperatie) optimaliseren zodat leiding- & grondwaterverbruik geminimaliseerd wordt 

Score van het innovatiepotentieel: 20 

Bij deze use case dient opgemerkt te worden dat ook regenwater een mogelijke waterbron is. Dit water 

wordt ook gebruikt om de dieren te drenken. Het waterverbruik optimaliseren is, gelet op recente 

droge zomers, een absolute noodzaak. 

Use case 66b: “Als ILVO-onderzoeker kan ik het watergebruik voor de klimatisatie (vb. koeling & 

warmterecuperatie) optimaliseren zodat leiding- & grondwaterverbruik geminimaliseerd wordt 

Score van het innovatiepotentieel: 1 

Hoewel in het algemeen belangrijk, is optimalisatie van het waterverbruik op dit moment niet prioritair 

voor de proefstal. 

Use case 67a: “Als Kippenhouder kan ik pieken in vraag of overproductie maximaal afvlakken zodat 

belastingspieken op het elektriciteitsnet vermeden worden 

Score van het innovatiepotentieel: 20 

Deze use case is gerelateerd aan 62a, maar benadrukt het vermijden van belastingspieken ten gevolge 

overproductie (vb. ten gevolge van zonnepanelen). 

Use case 67b: “Als ILVO-onderzoeker kan ik pieken in vraag of overproductie maximaal afvlakken 

zodat belastingspieken op het elektriciteitsnet vermeden worden 

Score van het innovatiepotentieel: 5 

3.3 Conclusies 

Uit de evaluatie van het innovatiepotentieel vanuit gebruikersperspectief kunnen voor beide 

gebruikersgroepen onderstaande zaken geconcludeerd worden: 

Kippenhouders 

1. Het garanderen van een optimaal klimaat voor de kippen is absoluut prioritair, de 

geïnstalleerde technieken dienen dit dus te verzekeren. Bij calamiteiten is het ook kritisch om 

het klimaat binnen aanvaardbare grenzen te houden om sterfte te vermijden. 

2. Zelf kunnen ingrijpen en de nodige aanpassingen aan het (automatisch gestuurde) klimaat 

kunnen doorvoeren is eveneens uiterst belangrijk. Het wijzigen van de klimaatinstellingen op 

basis van het eigen aanvoelen is namelijk één van de weinige manieren waarop de 

kippenhouder zijn marges kan optimaliseren. 

3. Daaraan gerelateerd is het economisch optimaliseren en het minimaliseren van de totale 

kost (en bijgevolg ook onderhoudsvriendelijkheid en levensduurte van de technieken) van de 

stal, bestaande uit de investeringskost en operationele kosten, van groot belang 

4. Tot slot ziet deze gebruikersgroep een grote toegevoegde waarde in het beperken van de 

energieconsumptie (en bijgevolg kost) door gebruik te maken van energiebuffers 
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ILVO-onderzoekers 

1. Ook voor onderzoekers is het garanderen van een optimaal klimaat voor de kippen door het 

voorzien en op elkaar afstemmen van de juiste technieken prioritair, waarbij vanuit 

onderzoeksperspectief een aantal specifieke vereisten worden toegevoegd vb. het gebruik van 

vloerverwarming en de mogelijkheid om uitzonderlijke klimaatcondities te kunnen creëeren. 

2. Daarnaast is flexibiliteit in de sturing van het klimaat, zowel op vlak van het omschakelen 

tussen verschillende technieken als het in detail configureren van de klimaatsturing, van grote 

toegevoegde waarde. 

3. Daarbij is het future-proof-zijn van de proefstal eveneens van groot belang, zowel naar 

wijzigingen op de energiemarkt (i.e. capaciteitstarieven) toe, het kunnen integreren van 

nieuwe technieken in de toekomst als op vlak van wetswijzigingen (vb. met betrekking tot 

verlichting). 

4. Tot slot wordt een grote waarde gehecht aan het voorzien van energierecuperatie en 

-buffering 

Hieronder wordt eveneens een (niet-limitatieve) lijst van systemen en technieken die vanuit 

gebruikersoogpunt de klimaat- en energie neutrale pluimveestal bepalen: 

• Sensoren, camera’s, meettoestellen, energie verbruik metingen 

• Gebouwautomatisatie 

• Luchtwassers, ionisering en nieuwe technieken rond emissie controle 

• UV, mechanische filters, additieven, (bacteriële) watersensoren 

• Vloerverwarming 

• Voorconditionering: opwarmen, koelen & vochtigheid aanpassen 

• Mestverbrandingsinstallatie of biogasinstallatie 

• Kunstlicht, verduistering en spiegels voor natuurlijk daglicht 

• Energierecuperatie via warmtewisselaars 

• Energiebuffering, via batterijen of een warmtebuffer (ijswater of andere) 
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4 State of the Art 

Naast het inschatten van de toegevoegde waarde van elke use case vanuit gebruikersstandpunt werd 

eveneens een analyse gemaakt van de relevante oplossingen die beschikbaar zijn in de markt, de 

spelers die actief zijn in de respectievelijke expertise-domeinen en referenties met betrekking tot 

klimaat- en energieneutraliteit uit de landbouw. 

De uitgevoerde analyse spitst zich toe op 3 kritische bouwblokken die resulteren uit de 

geïdentificeerde use cases: 

1. Klimatisatietechnieken 

• Garanderen voor een optimaal klimaat voor de kippen 

• Gebruik makende van energie-efficiënte technieken 

• Aan een aanvaardbare kost 

2. Energietechnieken 

• Gebruik van duurzame energie 

• Met maximale energierecuperatie 

• En optimalisatie van de belasting van het net 

3. Beheersystemen 

• Gebruiksvriendelijk & begrijpbaar systeem 

• Geautomatiseerd, maar ook handmatig in te stellen 

• Zowel voor onderzoek als in geval van nood 

Volgende bevindingen komen uit de analyse naar voor: 

1. Het klimaat garanderen in een kippenstal is een ingewikkeld proces: relatieve 

luchtvochtigheid, temperatuur, strooisel, ventilatiepatroon, gebruikte verwarmings- en 

koelingstechnieken en het buitenklimaat beïnvloeden elkaar,  maar het binnenklimaat regelen 

in een stal is een probleem dat reeds opgelost is: leveranciers van kippenstallen bieden 

verschillende oplossingen aan voor klimaatregeling in kippenstallen. Hierbij dient echter 

volgende opgemerkt te worden: 

• De beheersystemen voor (kippen-) stallen omvatten klimatisatie, verlichting, voeding- 

& watertoevoer, maar niet de energietechnieken 

• Op vlak van optimalisatie van de energie-efficiëntie wordt momenteel enkel 

warmterecuperatie via een warmtewisselaar aangeboden door enkele 

stalklimatisatie-spelers. 

• Daarnaast zijn er een aantal “klassieke” spelers die eveneens zonnepanelen in hun 

aanbod hebben opgenomen. 

2. De complexiteit zit bijgevolg enerzijds in het integreren van de energietechnieken die nodig 

zijn om het stalklimaat op een klimaat- en energie neutrale manier te regelen. Er zijn een brede 

waaier aan (niet-landbouwspecifieke) energietechnieken beschikbaar, maar in de praktijk 

wordt, in de momenteel nog vrij uitzonderlijke gevallen waarbij gebruik gemaakt wordt van 

hernieuwbare enerige, voornamelijk zonne-energie in combinatie met batterij-systemen 

geïmplementeerd, waarbij nog beroep gedaan wordt op het elektriciteitsnet of een generator-
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setup om stroomtekorten op te vangen. Daarnaast zijn er al enkele toepassingen die gebruik 

maken van warmtebuffers. 

3. Anderzijds is het automatiseren en beheren van zowel de klimatisatie- als de 

energietechnieken via een centraal systeem, om zodoende ten allen tijde een optimale 

werking te kunnen bekomen een tweede deel van het vraagstuk dat voor (pluimvee-) stallen 

nog niet werd opgelost. Spelers uit de (gebouw-) automatisatie-sector hebben echter 

softwarepakketten die zich, mits de nodige aanpassingen en configuratie, hiertoe kunnen 

lenen.  

Voor een gedetailleerd overzicht van de state-of-the-art analyse wordt verwezen naar Appendix A.  

Op basis van de inzichten uit deze analyse werden marktspelers uit de relevante sectoren en 

marktsegmenten aangespoord om deel te nemen aan de open marktconsultatie om een voldoende 

ruime en relevante set deelnemende marktpartijen te bekomen. 

5 Analyse van het technologisch risico 

Naast inschatten van de toegevoegde waarde van elke use case vanuit gebruikersstandpunt dient ook 

een inschatting gemaakt worden van de haalbaarheid van die use cases vanuit technologisch oogpunt.  

Het technologisch risico van elke use case werd ingeschat door experten uit de industrie tijdens een 

publieke marktconsultatie. Dit gebeurde eveneens via de techniek planning poker, net als bij de 

waarde inschatting voor de eindgebruiker (zie Sectie 3.1) . 

Hierbij wordt een waarde toegekend aan elke use case die het risico omvat. De laagste waarde in de 

schaalverdeling is 0 en betekent dat er totaal geen risico aan de use case verbonden is. De oplossing 

bestaat en kan zonder problemen worden opgeleverd. Een waarde tussen 1 en 5 betekent dat een 

oplossing mogelijk is mits kleine aanpassingen, maar dat men ervan kan uitgaan dat een oplossing zal 

gevonden worden. Waardes boven de 13 geven een kantelpunt aan, voldoende tijd en moeite zullen 

moeten gespendeerd worden en er bestaat een kans dat de oplossing niet helemaal zal voldoen aan 

de eisen, of helemaal niet kan worden gevonden. De maximumwaarde is 100 en betekent dat de use 

case onmogelijk is. 

 

Figuur 3 - Planning poker scoring technologisch risico 

Aangezien een significant aantal use cases werd opgesteld en gescoord door de gebruikers werd een 

beperkte selectie, op basis van de ingeschatte toegevoegde waarde voor de twee gebruikersgroepen, 

gescoord en besproken tijdens de marktconsultatie. 
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5.1 Resultaten 

De algemene conclusie uit de marktconsultatie is dat de individuele use cases met betrekking tot het 

garanderen van een bepaald klimaat en het gebruiken van bepaalde energietechnieken haalbaar zijn, 

waarbij afhankelijk van de specifieke use case nog analysewerk zal nodig zijn om met de gevraagde 

complexiteit of de specifieke omgevingscondities van een pluimveestal om te kunnen gaan. De 

innovativiteit en belangrijkste complexiteit zit in het integreren en optimaal laten samenwerken deze 

verschillende technieken, rekening houdende met de wens van zowel Kippenhouders als ILVO-

onderzoekers om manuele configuraties door te kunnen voeren. 

Het bouwen van een klimaat- en energie neutrale pluimveestal is zeker haalbaar, gegeven dat er 

doorgedreven samenwerking is tussen de verschillende expertise-domeinen en een gefaseerde, 

iteratieve implementatie-aanpak gevolgd wordt met voldoende ruimte voor testen en het gradueel 

uitbreiden van de functionaliteiten van het beheersysteem. 

De individuele use cases en de inschatting van het technologisch risico worden hieronder beschreven 

en toegelicht. 

Use case 3: “Als Kippenhouder kan ik het klimaat aanpassen en corrigeren in functie van mijn "eigen" 

aanvoelen zodat ik mijn kennis als kippenhouder kan vertalen in een business voordeel.” 

Risicoscore: 2 

Het is technisch zeker haalbaar is om deze use case te implementeren, aangezien bestaande 

klimaatcomputers reeds de functionaliteit hebben om (kleine) aanpassingen te doen aan het systeem. 

Eén aspect dat hierbij in rekening gebracht moet worden is dat het totale systeem waarschijnlijk sterk 

geautomatiseerd zal zijn en het daardoor complex en arbeidsintensief kan worden voor de 

kippenhouder om een overzicht te behouden van welke acties hij precies moet ondernemen om een 

gewenste setup te krijgen naar zijn aanvoelen. Een bijkomend risico houdt in dat wanneer de 

kippenhouder te veel speelruimte zou krijgen voor manuele interventies, hij mogelijks bepaalde 

optima of zelfs vereisten  (zoals energie neutraliteit) schendt die gegarandeerd zijn door het 

automatisch systeem.  

Use case 4: “Als Kippenhouder kan ik een systeem gebruiken dat makkelijk (een verlengstuk van 

mezelf) het evenwicht zoekt zodat in alle omstandigheden het juiste klimaat geleverd wordt: enerzijds 

wat de kip wenst (temperatuur, geen tocht, RV), anderzijds om een goed luchtpatroon in de stal te 

bekomen zodat je geen neervallende lucht hebt waardoor je bv nat strooisel creëert.” 

Risicoscore: 2 - 20 

Een groot deel van de experts gaf aan dat deze use case zeker haalbaar is aangezien dit 

standaardvereisten zijn waaraan reeds voldaan wordt bij bestaande stallen. Het is echter belangrijk 

om rekening te houden met het feit dat elke stal-setup anders is en dit dus niet zomaar off-the-shelf 

beschikbaar is voor de ILVO-proefstal. 

Daarnaast was er een subset van de deelnemers die deze use-case hoog tot zeer hoog scoorde, met 

de motivatie dat dit sterk afhangt van de specificaties en precisie waarmee je een bepaald klimaat wil 

bereiken. Bijvoorbeeld indien er per compartiment (of zelfs per hok) hoge temperatuurverschillen 

gewenst zijn kan dit zeer complex worden, onder andere omdat deze zich op dezelfde 

voorconditionering (per afdeling) bevinden.  
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De conclusie is dat wanneer alle klimaatvereisten binnen normale grenzen houdt, deze use case 

haalbaar is, maar wanneer er vanuit onderzoeksstandpunt strengere eisen zijn om verschillende 

klimaten te creëren in nabije compartimenten, steeds een juist klimaat creëren complex kan worden.  

Op basis van bovenstaande conclusie kan de use case opgesplitst worden, zodoende een specifieke 

risico-score kan toegekend worden op basis van de randvoorwaarden: 

I. Vanuit het perspectief van de Kippenhouder, waarbij een algemene klimaat voor de 

volledige stal verondersteld mag worden: 2 

II. Vanuit het perspectief van de ILVO-Onderzoeker, indien er unieke klimaatvereisten zijn 

per compartiment: 20 

Use case 8: “Als Kippenhouder kan ik het momentaan energieverbruik opvolgen (gas/elektriciteit) per 

circuit (warmtewisselaar, licht, ventilatie…), per ronde en deze over verschillende rondes kan 

vergelijken zodat ik zelf kan optimaliseren.” 

Risicoscore: 3 

Systemen die dit mogelijk maken bestaan in de markt. De complexiteit van het systeem hangt echter 

af van de verschillende technieken en circuits die in de stal geïnstalleerd worden. 

De mogelijkheid tot “zelf optimaliseren” houdt echter enig risico in op vlak van complexiteit van het 

beheersysteem en de optimale werking van het globale systeem en bijgevolg de algemene klimaat- en 

energie neutraliteit van de stal.  Dit kan gemitigeerd worden door in verschillende fases te werken, 

waarbij in een eerste fase de mogelijkheden voor de Kippenhouder beperkt zijn en vooral gewerkt 

wordt rond informatie verschaffen en alarmen genereren. In volgende fases worden de mogelijkheden 

voor de gebruiker geleidelijk uitgebreid op basis van enerzijds input van de gebruiker en uitgebreide 

testing van het systeem. Zodoende kunnen vb. de juiste grenzen m.b.t. manuele configuratie of 

alarmen bij het verlaten van het optimale werkingsgebied ingesteld worden. 

Use case 9: “Als ILVO-onderzoeker kan ik verschillende manieren om een andere luchtsamenstelling 

te bekomen testen & analyseren (vb. constructie van het behandelsysteem veranderen, instellingen 

aanpassen,…) zodat ik innovatieve technieken kan onderzoeken: in hoeverre de lucht gereinigd 

wordt, kosten baten: e.g. energierecuperatie, arbeidsbehoefte, waterverbruik. Opmerking: een 

luchtwasser is maar een van de mogelijke technieken.” 

Risicoscore: 5 - 20 

De risico-inschatting voor deze use cases is verdeeld. 

Een deel van de deelnemers schatte het risico hiervan eerder laag in, dit vooral met de motivatie dat 

er heel wat verschillende systemen off-the-shelf bestaan om de luchtsamenstelling aan te passen. Het 

is bijvoorbeeld perfect mogelijk om adiabatisch koelen uit te schakelen of lucht niet te filteren. Deze 

groep is er echter wel met akkoord dat het combineren van al deze technieken een mogelijk risico is 

en dit dus zorgvuldig aangepakt dient te worden. Ook hiervoor zien ze echter mogelijkheden, 

bijvoorbeeld verschillende technieken gebruiken in verschillende afdelingen en de luchtstroom laten 

bepalen welke techniek gebruikt wordt in een afdeling. 

Een andere groep vindt deze use-case minder evident, waarbij vooral vragen gesteld werden bij het 

implementeren van een vlotte omschakeling tussen verschillende technieken. De gewenste flexibiliteit 

met betrekking tot deze omschakelingen dient bijgevolg in het bestek beschreven te worden, 

aangezien er een aanzienlijk verschil in complexiteit en technologisch risico is tussen het omschakelen 
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tijdens periodes van leegstand of omschakelen tijdens een groeicyclus van kippen, waarbij het klimaat 

tijdens de omschakeling minimaal of helemaal niet verstoord mag worden. 

Use case 16: “Als ILVO- Onderzoeker kan ik de klimaat computer's klimaatregeling makkelijk 

wijzigen & eigen algoritmes ontwikkelen (geen black box, wel 'SDK' - Software Development Kit - 

m.a.w. met de mogelijkheid zélf te ontwikkelen & configureren) zodat in het kader van onderzoek de 

combinatie van temperatuur, luchtvochtigheid e.d. en "alle" parameters (inclusief vb. verbruik of nog 

nieuwe uit te vinden) toegankelijk zijn om andere parameters te kunnen regelen.” 

Risicoscore: 2 - 13 

Volgens een deel van de experten is deze use case zeker haalbaar op technologisch vlak aangezien heel 

wat huidige systemen aanpassingen toelaten in de klimaatregeling. Bijvoorbeeld de 

gebruikersinstellingen wijzigen is een standaard gebeuren, waarmee je volgens hen al een heel eind 

kan komen. 

De andere groep schat het risico hoger in, dit vooral door de vermelding van “eigen algoritmes 

ontwikkelen” in de use-case, wat niet mogelijk is door enkel gebruikersinstellingen te wijzigen. 

Hiervoor moet eerder de broncode of PLC aansturing aangepast worden. Ze zien dit echter niet 

onmogelijk mits het nodige onderzoek gedaan wordt, zo geven ze aan dat flexibiliteit hieromtrent van 

de (software) vendor belangrijk en mogelijks al voldoende is.  

Deze use-case wordt dus best opgesplitst met en zonder het specifieke aspect van “eigen algoritmes” 

I. Indien het aanpassen van de klimaatregeling beperkt wordt  binnen bepaalde grenzen 

en dit dus via (geavanceerde) gebruikersinstellingen kan: 2 

II. Indien volledige flexibiliteit moet geboden worden om eigen algoritmes te 

ontwikkelen: 13 

Use case 30: “Als Kippenhouder kan ik warmteopslag gebruiken zodat ik kostenefficiënt grote 

vermogens kan stockeren op korte cycli.” 

Risicoscore: 5 

Warmteopslag op zich is off-the-shelf beschikbaar (warmtebuffers, warmte boilers…). 

De duurtijd van de cycli, i.e. wat zijn korte cycli, dient duidelijk mee opgenomen te worden in het 

bestek. Bestaande systemen kunnen opslag voorzien op seizoen-basis, vb. warmte opslaan in de zomer 

om in de winter te gebruiken, maar er bestaan eveneens systemen die één of enkele dagen kunnen 

overbruggen. 

Een risicofactor zijn de specifieke “vijandige” omgevingscondities die gecreëerd worden in een 

pluimveestal, met name het ammoniak dat geproduceerd wordt door de kippen. Vb. koper, een vaak 

gebruikt materiaal in warmteopslagsystemen, wordt hierdoor aangetast met vroegtijdige slijtage tot 

gevolg. Bij het ontwerp van een warmteopslagsysteem voor pluimveestallen dient hier zeker rekening 

mee gehouden te worden. 



Klimaat- & energie neutrale pluimveestaal 

15/03/2021 EWI – PIO – 2021 27 
 

Use case 32: “Als Kippenhouder kan ik op een "slimme manier" een uitgestelde energievraag 

gebruiken (e.g. thermische buffer) zodat op opportune momenten energie gevraagd kan worden 

(i.f.v. pricing/beschikbaarheid):” 

Risicoscore: 1 

Deze use case is technisch haalbaar aangezien de benodigde systemen beschikbaar zijn in de markt. 

Zo is het bijvoorbeeld mogelijk om via een batterijsysteem de momenten waarop je elektriciteit van 

het net haalt optimaal te kiezen op basis van de marktprijs, dit uiteraard indien de 

distributienetbeheerder deze informatie ter beschikking stelt. 

De grootste valkuil die geïdentificeerd werd is flexibiliteit voor de gebruiker om zelf instellingen aan te 

passen, zodat de optimale werking op basis van manuele wijzigingen verstoord wordt. Dit is 

vergelijkbaar met use case 3. 

Use case 44: “Als Kippenhouder kan ik altijd overschakelen naar handmatig sturing, overbrugbaar (niet 

noodzakelijk zelf kunnen repareren) zodat bij calamiteiten het klimaat binnen aanvaardbare grenzen 

kan gehouden worden zodat de dieren niet sterven, waarbij volgende prioriteit dient gegeven te 

worden: 

1. Ventilatie (30 min zonder = alle dieren sterven) 

2. Verwarming (belangrijk voor kuikens) 

3. Koeling (belangrijk voor grotere dieren, vnl. bij extreme hitte).” 

Risicoscore: 3 

De consensus van de experts is dat het pure overschakelen naar handmatige sturing weinig tot geen 

risico inhoudt op technisch vlak. Echter dient de opmerking gemaakt te worden dat indien de 

wensen/specificaties voor de stal zeer complex worden (bijvoorbeeld omwille van specifieke vereisten 

voor onderzoek), dit gevolgen heeft voor de complexiteit waarmee de Kippenhouder moet omgaan. 

Dit  is deels vergelijkbaar met elementen aangehaald in use case 1 en 4. 

Concreet wordt er een negatieve impact verwacht op de gebruiksvriendelijkheid en begrijpbaarheid 

van het beheersysteem op vlak van handmatige sturing indien een grote hoeveelheid aan systemen 

geïntegreerd worden. 

Use case 46: “Als ILVO-onderzoeker wil ik een identiek klimaat kunnen bekomen in de verschillende 

compartimenten zodat ik proeven over verschillende compartimenten heen kan houden zonder dat 

klimaat een variërende factor is.” 

Risicoscore: 5 - 13 

Het bekomen van eenzelfde klimaat in verschillende zones is technisch haalbaar voor zones die 

dezelfde voorconditionering krijgen. Hierbij zijn echter een aantal aandachtspunten: 

• Eerst en vooral dient “identiek” voldoende duidelijk gespecifieerd te worden: 

o Hoeveel percent mogen de metingen van elkaar afwijken 

o Welke parameters dienen gelijk gehouden te worden? 

Indien zeer strenge vereisten opgelegd worden aan dit “identieke” klimaat stijgt het 

technologisch risico gezien de complexiteit om het klimaat (voldoende) nauwkeurig te kunnen 

en regelen in de betreffende zones 
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• Hieraan gerelateerd dient ook de nauwkeurigheid van de metingen (elk meetinstrument heeft 

een bepaalde foutmarge) in rekening gebracht. Strenge vereisten resulteren in meer 

geavanceerde meetapparatuur en in bijkomende vereisten m.b.t. ijking en calibratie. 

• Daarnaast dienen de onderlinge relaties van verschillende parameters die gelijk gehouden 

dienen te worden ook in rekening gebracht te worden. Zo staan het CO2 gehalte en de 

ventilatie bijvoorbeeld nauw in verband met elkaar: indien het CO2 gehalte stijgt in een 

bepaald compartiment, vb. ten gevolge van meer of andere voeding, is er meer ventilatie nodig 

om dit te reduceren. Beide exact gelijk houden is dus niet mogelijk. 

• Een laatste aspect is dat ook het onderhoud van de stal hieraan gerelateerd is. Zo kunnen 

vervuilde kokers bijvoorbeeld de afzuiging/aanzuiging verstoren en bijgevolg een gelijke 

luchtdruk creëren bijvoorbeeld zeer moeilijk maken.  

Use case 53a: “Als Kippenhouder kan ik zeker zijn van een homogene verdeling van de inlaat-lucht (i.e. 

doordat bepaalde luchtverdelingspatronen gevolgd worden & windinvloeden maximaal beperkt 

worden), gegeven de installatie van de technieken in de stal zodat alle kippen aan een optimaal klimaat 

(binnen de grenzen) blootgesteld worden (vb. geen vallucht) & voldoende verse lucht krijgen.” 

Risicoscore: 3 

Voor een “gewone” kippenstal, waar specifieke vereisten met betrekking tot onderzoek niet van 

toepassing zijn, is de concensus dat dit standaard is aangezien dit de minimale vereiste is waar huidige, 

reeds bestaande kippenstallen aan voldoen. 

Het vermelde “gegeven de installatie van de technieken in de stal” is echter een belangrijk aspect in 

deze use case. Er dient zeer goed onderzocht te worden wat de invloed is van de in de stal 

geïnstalleerde technieken specifiek voor onderzoek; deze zijn niet per se dezelfde/in lijn met de 

technieken voor een optimaal klimaat uit het standpunt van de Kippenhouder.  Mogelijks kunnen ze 

elkaar zelfs negatief beïnvloeden.  

Use case 17.1: “Als ILVO-onderzoeker kan ik altijd terug naar een leveranciers 'veilige' instelling (vb. 

na een klimaat experiment - grenzen opzoeken zonder dat deze overschreden worden) zodat een 

"normaal" klimaat terug bekomen kan worden met garantie dat de systemen niet beschadigd werden 

(cfr. Klimaat-onderzoeker/programmeur).” 

Risicoscore: 2 

Voor deze use-case is er een zo goed als algemene consensus dat dit zeker haalbaar is, maar niet 

volledig off-the-shelf, dit opnieuw gezien de specifieke setup van de ILVO proefstal. De complexiteit 

van de stal, gegeven de verschillende technieken die geïntegreerd dienen te worden, verhoogt de 

complexiteit voor het instellen van de juiste begrenzingen. Een gefaseerde aanpak, met voldoende 

ruimte voor het uitvoeren van tests, is hierbij aangewezen. 

Use case 20: “Als ILVO-onderzoeker kan ik vloerverwarming gebruiken in minstens 1 van de 

compartimenten (maar daarom niet overal in de stal) zodat ik deze techniek kan onderzoeken, vb. de 

impact op de strooiselkwaliteit (strooiselkwaliteit wordt enerzijds beïnvloed door gezondheid van de 

dieren maar anderzijds ook door klimaat (luchtstromen, neervallende lucht, RV, …).” 

Risicoscore: 2 

Vloerverwarming op zich is een off-the-shelf beschikbaar product dus technisch is dit zeker mogelijk.  
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Een mogelijk risico is echter incompatibiliteit met het “standaard” verwarmingssysteem, waardoor 

twee verschillende systemen dienen geïmplementeerd te worden. Dit zal niet alleen de kost omhoog 

drijven, maar ook de complexiteit van de stal. Concreet is dit het geval wanneer het standaard-systeem 

bestaat uit elektrische verwarming en voor de vloerverwarming een aparte warmtepomp nodig is. 

Aangezien voor onderzoeksdoeleinden het voldoende is om op kleine schaal vloerverwarming toe te 

passen, vb. één compartiment, kan de complexiteit en kost beperkt worden.  

Use case 27.1: “Als kippenhouder wil ik dat alle technieken op elkaar afgestemd zijn / geïntegreerd 

zijn zodat ik globaal economisch kan optimaliseren.” 

Risicoscore: 20 

Deze use case omvat de belangrijkste aspecten met betrekking tot de complexiteit en bijgevolg 

technologisch risico dat gepaard gaat met de implementatie van de ILVO-stal: 

• Enerzijds is er het aspect van pure integratie waarbij de klimatisatie- en energietechnieken 

moet kunnen samenwerken op software- & hardware niveau. Onder andere gezien de grote 

variatie in verschillende actuatoren die aangestuurd moeten worden is dit een complex 

gegeven. Om dit op te lossen werd onder andere gedacht aan een overkoepelend 

beheersysteem dat de juiste triggers stuurt naar onderliggende beheersystemen van 

individuele technieken vb. ventilatie, batterijen,… Een gevolg hiervan is dat bij de bouw van de 

stal iteraties in software én hardware bijna onvermijdelijk zijn door de grote complexiteit aan 

systemen. Het itereren op vlak van hardware-componenten dient, omwille van de kostprijs, 

beperkt te worden. Incompatibiliteiten dienen maximaal mogelijk tijdens de design-fase 

geïdentificeerd en gemitigeerd te worden.  

• Anderzijds is het “globaal economisch optimaliseren- aspect van groot belang: er dient bij het 

ontwerp rekening gehouden te worden met de Total Cost of Ownership (TCO), waarbij de 

hogere investeringen noodzakelijk voor het integreren van bepaalde technieken dient 

gecompenseerd te worden door lagere werkingskosten, i.e. een lagere energiekost. De 

efficiëntie van de geïnstalleerde technieken, zijnde vb. het aantal kWh gegenereerde 

warmte/koeling per kWh energie-input is hierbij een zeer belangrijke factor. 
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6 Vervolgtraject 

6.1 Prioritering use cases 

De prioriteringsmatrix weerspiegelt de prioritaire uitdagingen van de toepassing in een matrix van 

waarde vs. risico. Op de verticale as bevindt zich de waarde of score van het innovatiepotentieel. Zoals 

omschreven in Sectie 3 hebben de stakeholders de use cases eerst gedefinieerd en vervolgens 

geprioriteerd via planning poker. Op de horizontale as bevindt zich het risico of de risicoscore. Zoals 

omschreven in Sectie 5 hebben de industriespelers aanwezig op de marktconsultatie de geselecteerde, 

prioritaire use cases via planning poker het risico voor elke use case ingeschat. In de matrix worden 

enkel de use cases gegeven die zowel een score voor innovatiepotentieel als voor risico gekregen 

hebben. De overige use cases werden in Sectie 3 eveneens opgelijst. 

Binnen deze matrix worden typisch een viertal zones onderscheiden. Linksboven liggen de kritische 

functionaliteiten die een hoge toegevoegde waarde hebben voor de stakeholders maar waarvan het 

risico eerder beperkt is. Rechtsboven situeren zich de elementen met een hoge toegevoegde waarde 

voor de eindgebruiker en met bovendien een aanzienlijk risico. Linksonder liggen de details van het 

eindproduct waarvan de toegevoegde waarde eerder beperkt is en die daarenboven geen hoog risico 

met zich meedragen. Het laatste kwadrant bevat de zaken die weinig toegevoegde waarde leveren en 

toch een hoog risico inhouden. Deze zijn voor het eindproduct op dit moment helemaal niet belangrijk. 

 

Figuur 4 - Waarde-risico matrix 

6.2 Analyse waarde-risico matrix 

Uit de waarde vs. risicomatrix kunnen belangrijke conclusies getrokken worden. Omdat enkel use cases 

met hoge meerwaarde voor de gebruikers aan de industriespelers werden voorgelegd, staan alle use 

cases bovenaan de matrix. Er kunnen twee clusters onderscheiden worden. 
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Cluster I. Rechtsboven staan de use cases met een hoge toegevoegde waarde voor de eindgebruiker 

en een hoog technologisch risico. Hierbij staat (K) voor use cases vanuit het perspectief van de 

Kippenhouder en (O) voor use cases vanuit het perspectief van de ILVO-onderzoeker. 

Het innovatiepotentieel van deze use cases zit enerzijds in het voorzien van de nodige flexibiliteit voor 

onderzoek, zowel in sturing als in omschakeling tussen verschillende technieken en anderzijds in de 

integratie en optimale afstemming van klimatisatie- en energietechnieken, wat gegeven de complexe 

klimatisatie-vereisten in een pluimveestal geen evidentie is. Om het hogere risico te mitigeren gebeurt 

de implementatie van deze use cases best gefaseerd, waarbij de functionaliteiten stap voor stap 

worden uitgebreid en gevalideerd. Voorafgaand worden het ontwerp en de werking van het globale 

systeem ook best gesimuleerd en gefinetuned op basis van een computermodel, zie ook Sectie 6.3. 

9 (O) Omschakelen tussen verschillende technieken om de luchtsamenstelling te bepalen 
16 (O) Eigen algoritmes schrijven voor de klimaatsturing 
27.1 (K) Integratie en afstemming van alle technieken om economisch te kunnen optimaliseren 
 
Cluster II. Linksboven staan de use cases met een hoge toegevoegde waarde en een laag technologisch 

risico. Deze zijn vanuit het gebruikersperspectief zeer innovatief, de benodigde technologische 

oplossingen zijn echter reeds beschikbaar op de markt of kunnen mits het nodige analyse- & ontwerp-

werk voorzien worden. 

Deze use cases beschrijven een aantal kritische vereisten met betrekking tot de klimatisatie en het 

gebruik van energiebuffers. Gezien het lage risico kunnen deze use cases elk afzonderlijk zonder 

problemen geïmplementeerd worden. Hierbij dient echter opgemerkt te worden dat het risico m.b.t. 

de integratie van de klimatisatie en de energiebuffers vervat zit in use case 27.1 uit Cluster I. 

3 (K) Klimaat zelf kunnen aanpassen op basis van eigen aanvoelen 
4  (K) Een systeem dat makkelijk een evenwicht zoekt en het juiste klimaat levert 
8 (K) Zelf optimaliseren op basis van het energieverbruik per circuit, over verschillende cycli 
17.1 (O) Klimaat na experiment terug kunnen brengen naar veilige instelling, zonder schade 
20 (O) Vloerverwarming gebruiken voor onderzoek, in minstens 1 compartiment 
30 (K) Kostenefficiënt grote vermogens stockeren op korte cycli via warmteopslag 
32 (K) Op een slimme manier gebruik maken van uitgestelde energievraag 
44 (K) Bij calamiteiten handmatig het klimaat kunnen bijsturen om sterfte te voorkomen 
46 (O) Identiek klimaat garanderen in verschillende compartimenten 
53a (K) Homogene luchtverdeling garanderen, gegeven de geïnstalleerde technieken in de stal 
 

6.3 Aanpak implementatie 

Uit de marktconsultatie is eerst en vooral duidelijk geworden dat een aantal use cases naar de 

aanbesteding toe verder gespecifieerd dienen te worden: 

• Vooropgestelde proces voor de omschakeling tussen verschillende klimatisatietechnieken: 

o Kan dit tijdens een periode van leegstand of moet dit tijdens een cyclus (met beperkte 

impact op het klimaat)? 

o Hoe flexibel moet het systeem zijn? Is omschakeling mits interventie van een 

technieker aanvaardbaar, of dient dit geautomatiseerd te kunnen verlopen? 

• De gewenste nauwkeurigheid van de klimaatregeling (vnl. vanuit onderzoeksperspectief). 
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• Identificatie van de (combinatie van) klimaat-parameters die voor onderzoek gelijk moeten 

gehouden kunnen worden tussen verschillende compartimenten 

Daarnaast is duidelijk naar voor gekomen dat het implementeren van individuele use cases met 

betrekking tot stalklimatisatie en energieflexibiliteit perfect mogelijk is, maar dat risico’s liggen in de 

integratie van de verschillende technieken én in het voorzien mogelijkheden voor het ingrijpen in de 

klimaatsturing door de gebruikers, zowel vanuit onderzoeksperspectief (vb. eigen algoritmes 

gebruiken) als vanuit het perspectief van een professionele kippenhouder (vb. manueel het klimaat 

aanpassen). 

De state-of-the-art analyse heeft aangetoond dat expertise m.b.t. klimatisatie en expertise m.b.t. 

(innovatieve) energietechnieken bij andere industriespelers zitten, waardoor een doorgedreven 

samenwerking tussen verschillende partijen absoluut noodzakelijk zal zijn voor een succesvolle 

implementatie. 

Zoals eerder aangehaald wordt een gefaseerde implementatie-aanpak aangeraden. In onderstaande 

figuur wordt hiervoor een voorstel weergegeven. De werkelijke fasering is afhankelijk van de 

ontwerpkeuzes, vb. de voorgestelde technieken, gemaakt door de geselecteerde partners en dient in 

onderling overleg bepaald te worden. Dit voorstel dient dus gezien te worden als basis voor verdere 

fine-tuning. Gegeven de complexiteit van het globale systeem en bijgevolg om de 

implementatierisico’s te beperken en voldoende snel bij te kunnen sturen wordt voorgesteld elke fase 

op te delen in 3 iteraties, waarbij op het einde van elke iteratie een validatie-stap voorzien wordt zodat 

lessons-learned & nodige aanpassingen mee opgenomen kunnen worden in volgende iteratie. 

 

Figuur 5 - Gefaseerde implementatie 

Fase I. Ontwerpen bestaat uit 3 iteraties. Tijdens de eerste iteratie worden de gebruikersnoden 

scherpgesteld en aangepast waar nodig i.f.v. technische beperkingen en wordt een eerste ontwerp 

uitgewerkt door de geselecteerde partners, in overleg met ILVO. In de volgende iteratie wordt hier een 

computermodel van gemaakt, waarbij de dimensionering van de verschillende technieken gesimuleerd 

en gevalideerd wordt. De lessen die hieruit geleerd worden, worden meegenomen in een 3e iteratie 

waarbij het ontwerp gefinaliseerd wordt en de dimensionering terug via simulaties gevalideerd wordt. 



Klimaat- & energie neutrale pluimveestaal 

15/03/2021 EWI – PIO – 2021 33 
 

Hieronder volgt een niet-exhaustieve lijst van elementen die mee opgenomen dienen te worden in de 

simulaties: 

• Variërende omgevingscondities (buitentemperatuur, luchtvochtigheid, windsnelheiden) in de 

tijd, over verschillende dagen/weken. Hierbij kan in verschillende scenario’s gewerkt worden: 

o Standaard of gemiddelde condities 

o Extreme koude 

o Extreme hitte 

• Variërend gevraagde stalklimaat, om rekening te houden met de verschillende benodigde 

condities afhankelijk van de leeftijd van de kippen 

• Variërende bezetting van de stal, gaande van kippen op hokken tot volledige bezetting waarbij 

de volledige grondoppervlakte benut wordt 

• Opvolgen van de energiestromen in elk scenario, waaronder elektriciteitsverbruik & 

warmtevraag 

Fase II. Bouwen omvat de werkelijke implementatie van de technieken, waarbij eveneens voorgesteld 

wordt in 3 iteraties te werken zodanig dat bij elke iteratie de zone waarvoor de stalklimatisatie en 

benodigde energievoorzieningen volledig geïmplementeerd en getest worden telkens wordt 

uitgebreid. Doel hiervan is om zo veel mogelijk bij te kunnen sturen indien er in realiteit aanpassingen 

nodig blijken te zijn. 

Bij de eerste iteratie worden de nodige technieken & sturing geïnstalleerd om klimatisatie, met gebruik 

van de verschillende energietechnieken & -bufferingmechanismes, te voorzien voor een beperkte zone 

in de stal (Zone 1). Na uitvoerig testen en aanpassen van het ontwerp van zowel de hardware als 

software worden op basis van feedback uit de realiteit de technieken in de 2e iteratie verder uitgerold 

om klimatisatie voor een groter deel van de stal te voorzien (Zone 2). In de derde iteratie wordt, na 

grondige validatie, alles uitgerold en globaal geoptimaliseerd voor de volledige stal. Op het einde van 

deze fase wordt een werkend, geautomatiseerd (op basis van sturingsalgoritmes aangeleverd door de 

leveranciers) systeem opgeleverd. 

Hierbij dient opgemerkt te worden dat een deel van de technieken al bij de eerste iteratie op volledige 

schaal geïnstalleerd zal dienen te worden (vb. warmtebuffer, warmtepomp, voorzien van leidingen,…). 

Aanpassingen kunnen echter nog steeds gebeuren vb. op vlak van luchtstromingen, locatie van 

meetapparatuur, naregeling van de temperatuur & luchtvochtigheid en algoritmes van het 

besturingssysteem. De iteratieve aanpak in deze fase beperkt bijgevolg het “rework” dat nodig is indien 

(structurele) aanpassingen nodig blijken. 

De exacte scope van elke iteratie hangt, zoals eerder aangehaald, af van de gekozen technieken en 

dient in samenspraak met de geselecteerde partners vastgelegd te worden. 

Fase III. Configureren omvat het aanpassen en uitbreiden van het beheersysteem om maximaal te 

voldoen aan de noden van de gebruiker op vlak van gebruiksvriendelijkheid, begrijpbaarheid en 

mogelijkheden tot manueel ingrijpen. Hierbij wordt het beheersysteem in 3 iteraties gefinetuned. 

Iteratie 1 focust op monitoring & alarmering, waarbij op basis van input & feedback van de gebruikers 

de nodige alarmen & triggers ingesteld worden wanneer bepaalde grenswaarden overschreden 

worden. Na grondig testen van de monitoring-functionaliteiten worden in iteratie 2 de mogelijkheden 

tot manueel instellen door de gebruiker toegevoegd, waarbij hij verschillende parameters zelf kan 
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aanpassen en via de opgezette monitoring de impact op het stalklimaat én de klimaat- & 

energieneutraliteit van de stal kan zien. In iteratie 3 worden aanpassingen aan de klimaatsturing 

toegevoegd en gevalideerd, vb. via eigen algoritmes ontwikkeld door de ILVO-onderzoekers (vb. in 

plaats van ventilatie toepassen om bepaalde condities te creëren de sturing aanpassen om actieve 

koeling te gaan gebruiken, zie ook Use Case 16),. Het einde van deze fase markeert het einde van de 

implementatie en “go-live” van de klimaat- & energie neutrale pluimveestal. 
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7 Algemene conclusie 

Het doel van dit project bestaat eruit een proefstal voor pluimvee te bouwen die als referentie zal 

dienen voor de pluimvee-industrie in Vlaanderen en waarbij operationele klimaat- en 

energieneutraliteit bekomen wordt door selectie van de juiste klimatisatie- en energietechnieken en 

het garanderen van een optimale werking via een overkoepelend beheersysteem. 

Hierbij worden onderstaande elementen vooropgesteld: 

Klimaatneutraliteit 

• Tegen 2045 géén CO2-emissies ten gevolge van energieproductie voor de stalklimatisatie. 

• Maximale beperking van andere emissies (NOx, fijn stof,…) ten gevolge van energieproductie 

voor de stalklimatisatie. 

Energieneutraliteit 

Energieconsumptie (i.e. in kWh) voor stalklimatisatie die over de periode van één jaar netto negatief 

of minimaal gelijk is aan nul. 

Energieflexibiliteit 

• Maximale afstemming van energie-vraag en -aanbod binnen het stal-ecosysteem 

• Maximale beperking van belastingspieken van het elektriciteitsnet (i.e. kortstondige periodes 

van groot gevraagd vermogen of omgekeerd, een grote overproductie) 

Om tot een realistisch, kwaliteitsvol bestek te komen werd een voortraject georganiseerd, met als doel 

de vraagstelling en scope te verscherpen, en een analyse van de vraagzijde enerzijds (Kippenhouders 

en ILVO-onderzoekers) en van de aanbodzijde (industriespelers) anderzijds uit te voeren. 

Door use cases op te stellen en te prioriteren werden de noden van de gebruikers in kaart gebracht, 

waarbij voor de Kippenhouders volgende prioriteiten duidelijk werden: 

• Garanderen van een optimaal klimaat voor de kippen, of een “overleefbaar” klimaat in geval 

van noodsituaties 

• Mogelijkheid om zelf het klimaat te kunnen aanpassen op basis van eigen kennis en aanvoelen 

• Minimaliseren van de totale kost (investeringen & operationele kosten) om negatieve impact 

op de al kleine marges te vermijden 

• Beperken van de energieconsumptie door overschotten te bufferen 

Vanuit onderzoeksperspectief dienen onderstaande prioriteiten daaraan toegevoegd te worden: 

• Flexibiliteit in sturing van het klimaat, via configuratie van de sturing én gebruik van 

verschillende technieken 

• Future-proof zijn van de proefstal op vlak van evoluties in de energiemarkt, beschikbare 

technologieën én wetswijzigingen 

Na een state-of-the-art analyse, waarbij de belangrijkste technologieën en verschillende relevante 

spelers in kaart werden gebracht, werd een marktconsultatie georganiseerd om in dialoog te gaan met 

experten & industriespelers. Hierbij werd voor een geselecteerde set van prioritaire use cases bepaald 
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hoe groot het (technologisch) risico is. De industriespelers gaven aan dat de verschillende technieken 

die nodig zijn om te voldoen aan de use cases met betrekking tot stalklimatisatie en het gebruik van 

(innovatieve) energietechnieken beschikbaar zijn in de markt, maar dat de complexiteit en bijgevolg 

het risico zit in de integratie van deze verschillende technieken binnen de context van een stal voor 

vleeskippen én in de gewenste flexibiliteit van de gebruikers op vlak van het manueel kunnen ingrijpen 

in de sturing van het klimaat. 

Deze feedback vertaalt zich eveneens in de twee clusters die herkend kunnen worden bij analyse van 

de waarde-risico matrix die de toegevoegde waarde voor de gebruiker van de verschillende use cases 

combineert met de risico-inschatting door de industriespelers: 

• Individuele use cases die vereisten m.b.t. de klimatisatie of energietechnieken vooropstellen 

kunnen perfect worden opgelost 

• Het integreren van alle technieken gaat gepaard met de nodige complexiteit, maar is niet 

onhaalbaar 

• Ingrijpen in de sturing door de gebruiker is risicovol en dient bij implementatie goed 

afgewogen te worden ten opzichte van een stabiele, optimale (en dus maximaal klimaat- en 

energie neutrale) werking van het globale systeem 

Aangezien expertise m.b.t. stalklimatisatie en de vereiste (innovatieve) energietechnieken zoals 

energiebuffering verspreid zit bij verschillende industriespelers is samenwerking absoluut noodzakelijk 

en dient dit mee opgenomen te worden in de aanbesteding. 

Er wordt een gefaseerde implementatie vooropgesteld, om de risico’s met betrekking tot de integratie 

en het ingrijpen door de gebruiker te mitigeren. De voorgestelde implementatie-aanpak bestaat uit 3 

fases: 

4. Fase I: Focus op het ontwerp van de stal, waarbij in 3 iteraties naar een via simulaties 

gevalideerd ontwerp wordt gewerkt. 

5. Fase II: Focus het bouwen van de technische installaties, waarbij de technieken en het 

beheersysteem in 3 stappen van een beperkte implementatie (vb. één compartiment) worden 

uitgebreid naar de volledige stal. 

6. Fase III: Focus op het configureren en fine-tunen van het beheersysteem om monitoring en 

manueel ingrijpen door de gebruiker te implementeren, terug in 3 iteraties. 

Tot slot kan geconcludeerd worden dat het hoge innovatiegehalte van dit project voortvloeit uit de 

combinatie van onderstaande elementen: 

• De klimatisatievereisten van een pluimveestal zijn, gegeven de variërende condities 

afhankelijk van de leeftijd van de kippen gevolgd door periodes van leegstand, dermate 

complex. 

• Zoals uit de state of the art-analyse blijkt worden hernieuwbare energietechnieken op dit 

moment nog niet frequent toegepast binnen de context van (pluimvee-)stallen, waarbinnen 

rekening gehouden dient te worden met moeilijke (“vijandige) werkingscondities ten gevolge 

van vb. ammoniak & stof. Met oog op vb. betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van de 

systemen & het beperken van onderhoud dient hier het nodige analysewerk te gebeuren. 
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• De integratie en het optimaal op elkaar afstemmen van de benodigde klimatisatie- en 

energietechnieken om de beoogde klimaat- en energieneutrale werking te bekomen is uiterst 

innovatief en vergt bijgevolg onderzoek & analysewerk, waarbij de implementatie gefaseerd 

aangepakt dient te worden om tot een werkend globaal systeem te komen. 

• Bovenop een geautomatiseerde “optimale” werking ook ingrijpen door de gebruiker toelaten 

om klimaatparameters of zelfs de klimaatsturing & de gebruikte klimatisatietechnieken aan te 

passen zorgt voor bijkomende complexiteit en vergt ook op vlak van de ontwikkeling van het 

besturingssysteem een iteratieve aanpak. 
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8 Appendix A: State of the Art analyse 

8.1 Overzicht industriespelers 

 

8.2 Voorbeelden van systemen 
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8.3 Referenties uit landbouwsector 
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Andere kippenhouderijen met zonnepanelen & batterij-setup: 

• Riverlands Free Range poultry complex (Australië): 1.4 MWp PV-setup & 2.28 MWh Tesla 

battery storage 

• Wilkur Farm (Australië): 60% of electricity provided by solar, with 214 kWh battery storage 

8.4 Technieken 
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